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Titian Peradaban; Pengantar  

 

Semua berawal dari sunyi. Lalu ide. Lalu cita-cita. Lalu keberpihakan. Lalu memilih. 

Dan akhirnya bergerak. Lantas kita pun berada dalam keyakinan bahwa peradaban adalah jalan 

terbaik yang harus dipilih. Karena dalam peradaban ada terang, gemintang, harapan, dan 

perubahan untuk hidup yang lebih baik dan bermartabat.  

Tentu memilih jalan peradaban tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian untuk sungguh-

sungguh, konsistensi, sepi, dan jauh dari gebyar materi. Hari ini yang terjadi adalah kita hanya 

merasa sudah berada dalam jalan peradaban. Akan tetapi otak kita masih bergemuruh dan 

berharap tepuk tangan, puja puji, dan sepotong gemerlap dunia. Akibatnya, kita mudah patah, 

gamang, dan jatuh. 

Padahal seandainya Anda tahu, bahwa peradaban itu adalah jalan abadi. Jalan yang tidak 

pernah tahu dimana mesti berhenti. Dan jalan itu adalah pendidikan. Jalan yang selalu 

memberikan pendar terang pada gelap. Jalan yang selalu meghadirkan sejuta kemungkinan akan 

hidup yang lebih terang. Jalan yang melahirkan sejuta pemikir dan pemimpin.  

Karenanya, sebagai orang yang telah memilih di jalan peradaban, mestinya kita bangga 

menjadi bagian dari perjalanan peradaban. Setia menjadi pencerah. Dan berani melawan birahi 

kuasa, hasrat dan keinginan dunia yang terlihat menyenangkan.  

Itulah yang telah dilakukan oleh Ariffin. Meninggalkan gemerlap materi dan nama besar 

untuk hijrah ke tempat yang kala itu masih gelap. Bukan saja daerah yang saat itu, tahun 1980-

an, masih jauh dari dunia pendidikan tinggi, namun juga gelap dalam pengertian sebenarnya; 

tanpa terang listrik.   

Namun karena tekad dan niat agung, ia berani melawan gelap. Ia rela menempuh jarak 

yang jauh. Bahkan jarak itu masih harus ditempuh dengan darat dan cara menyebrang lautan. 

Daerah itu yang kemudian dikenal nama Madura. Ariffin rela menempuh segalanya untuk 

barbagi cerah di bangku kuliah; Universitas Bangkalan (Unibang) saat itu. Meski hanya 

seminggu sekali, namun perjuangan itu memberikan gambaran semuanya.  



5 | P a g e  
 

Tidak ada gemerlap materi yang diterima Ariffin dengan menyebrang ke Madura. Tidak 

ada kemegahan dengan mengajar di Unibang. Namun, hanya kemegahan hati, keagungan budi 

dan cerah bathin yang ia peroleh dari ia membangun peradaban di sana.  

Rupanya carita Ariffin bersama Unibang, bukanlah kisah awal yang segera berakhir. Dua 

puluh tahun kemudian, Ariffin kembali memberi arti terhadap peradaban di bumi Madura saat 

Unibang berubah menjadi kampus negeri yang kemudian berganti nama menjadi Universitas 

Trunojoyo Madura (UTM).  Di kampus ini selama kurang lebih sebelas tahun, Ariffin 

memberikan waktu, pikiran, hati dan jiwa untuk universitas yang berdiri di Jalan Raya Telang 

Bangkalan ini.  

Gedung yang megah, mahasiswa yang melimpah, dan prestasi yang mendunia berhasil ia 

pahat dalam sejarah peradaban di bumi Madura. Lewat Universitas Trunojoyo Madura, sang 

profesor telah memberi arti penting bagi perjalanan peradaban masyarakat Madura dan 

Indonesia.  

Itulah titian peradaban, jalan pencerahan, dan jembatan kehidupan untuk masyarakat 

yang lebih baik; sejahtera, cerdas, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Inilah titian peradaban 

yang memiliki jalan liku yang panjang dan tak berkesudahan. Selamat datang peradaban! 

Selamat datang jalan terang;  jalan yang tidak pernah tahu dimana harus berhenti!  
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Tamu Jauh  

 

Malang, musim hujan, 1983. Kota baru saja terselimut malam. Hawa dingin saat itu 

serasa lebih atis dengan datangnya rintik hujan yang seharian turun mengguyur kota. Waktu 

maghrib baru saja tiba. Waktunya untuk melepas letih setelah seharian bekerja terpenjara oleh 

rutinitas. Tubuh seolah merdeka dari mimpi, ambisi dan target dunia; lepas! Waktunya memberi 

waktu jiwa mengisi dahaga spiritualitas. Rumah yang terletak di jalan Ursaminor Perumahan 

Universitas Brawijaya Malang itu pun terlihat tenang seolah menggambarkan penghuni 

rumahnya ada dalam kedamaian.  

“Tok, tok, tok,” terdengar suara orang mengetuk rumah itu. “Assalamualaikum,” kalimat 

pembuka mengikuti bunyi ketukan pintu itu. Tidak lama setelahnya sang pemilik rumah 

membukakannya. “Waalaikumsalam. Iya ada yang bisa saya bantu,” jawab sang tuan rumah.  

“Saya Jaelani dari Universitas Bangkalan. Saya ingin ketemu dengan Pak Ariffin.” 

“Iya, Saya sendiri Ariffin. Silahkan masuk.”  

Tidak lama kemudian kedua orang tersebut terlihat dalam perbincangan serius di ruang 

tamu. Perbincangan tentang dua akedemisi yang ingin membangun sebuah peradaban di pulau 

yang penuh cerita patriarkhi, pulau yang selama ini hanya terdengar kisah tentang kekerasannya, 

pulau dengan segala keunikannya; Madura! Ya, Jaelani, yang sekarang telah almarhum, adalah 

representasi orang  Madura yang mencoba mencari jalan keluar bagi problem Kemaduraan 

melalui jalan pendidikan. Jaelani adalah salah satu staf pengajar dari Universitas Bangkalan, 

salah satu universitas yang dibangun di atas semangat perubahan bagi kehidupan masyarakat 

Madura.  

Membangun Madura memang dibutuhkan lembaga pendidikan yang profesional dan 

integritas seperti universitas. Namun, tentu saja membangun universitas tidak mudah seperti 

yang dikira. Apalagi pada masyarakat Madura, terlebih pada tahun 1980-an masih memiliki 

keyakinan bahwa yang namanya pendidikan adalah pesantren. Bagi orang Madura pesantren 

jalan tunggal untuk meniti kesuksesan hidup. Karena dalam pesantren semua yang diajarkan 

adalah nilai-niai keIslaman yang memang diwajibkan oleh agama.  
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Karenanya membangun universitas, yang merupakan sistem pendidikan yang berasal dari 

Negara Barat, pada masyarakat Madura tentu tidaklah mudah seperti yang dikira. Selain karena 

persoalan infrastruktur, persoalan sosial dan kebudayaan adalah salah satu kendala yang tidak 

bisa dilihat sebelah mata. Untuk itu, selain keinginan, yang dibutuhkan adalah keyakinan, niat, 

ketulusan dan integritas.  

Dan barangkali, Jaelani adalah sedikit orang yang memberikan hatinya untuk mendirikan 

dan mengembangkan universitas di Pulau Madura. Hanya hati dan keyakinanlah yang membuat 

Jaelani bertahan. Universitas Bangkalan yang kemudian dikenal dengan Unibang, pada tahun 

1980-an tidak memiliki gedung universitas seperti layaknya sebuah kampus. Saat itu Unibang 

dalam menjalankan perkuliahan mereka menebeng ke SD Kemayoran Bangkalan.  

Memprihatinkan! 

Meski hanya nyantol di gedung SD, namun Jaelani yang sekarang sudah almarhum itu, 

tidak pernah mengeluh. Putra Madura yang semasa hidupnya menjadi dosen di Jurusan 

Agronomi, Fakultas Pertanian ini masih yakin dan percaya bahwa tempat meski itu penting 

bukanlah halangan untuk mengepakkan sayap menjadikan Unibang menjadi besar dan ternama.  

Namun, hari itu Jaelani duduk tersimpu. Setelah menunaikan sholat Dhuhur di mushollah 

rumahnya, ia tidak langsung menyegerakan doa akhirnya. Ia memikirkan surat yang ia terima 

dari DIRJEN Pendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) yang ia terima seminggu yang lalu. Dalam 

surat tersebut ditegaskan bahwa Unibang harus memiliki status terdaftar untuk bisa 

melangsungkan kehidupan akademiknya. Tanpa status tersebut Unibang hanya tinggal nama dan 

cerita.  

Bisa saja Jaelani tidak memperdulikan surat dari DIKTI tersebut dan terus melanjutkan 

perkuliahan mahasiswa Unibang sampai usai tanpa surat ijin. Tapi buat apa memberikan harapan 

kosong dan menipu jika memang surat ijin itu syarat mutlak bagi diakuinya lembar ijazah dari 

perguruan tinggi. Jaelani tidak ingin membangun peradaban di Madura di atas kebohongan. 

Karena dunia akademisi adalah dunia kejujuran dan moralitas terakhir dari sebuah cerita 

peradaban.  

 Tiba-tiba ia teringat sebuah nama yang telah direkomendasikan oleh dosennya di 

Fakultas Pertanian Unibraw Malang. Seseorang yang menurut pemberi rekomendasi adalah 
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sosok yang memiliki integritas keilmuan, dan keinginan kuat untuk membangun universitas. 

Kebetulan nama yang direkomendasikan baru saja menyelesaikan studi masternya dari Institut 

Pertanian Bogor (IPB), masih muda dan berkomitmen. Nama itu adalah Ariffin, dosen Jurusan 

Agronomi Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.  

“Mungkin dia adalah jalan keluar,” gumam Jaelani dalam hati. Tanpa pikir panjang ia 

bangkit dari sila. Jaelani bergegas siap menuju kota Malang. Tanpa makan siang, Jaelani 

berpamitan kepada istri dan keluarganya untuk pergi ke Malang mengejar asa demi 

keberlangsungan Universitas Bangkalan Jurusan Agronomi yang selama ini memberi ketahanan 

dirinya. Demi harapan peradaban Madura yang lebih baik. Demi akreditasi yang bisa 

memberikan keyakinan institusional. Dan demi langit Madura yang lebih terang.   
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Menebar Benih  

 

“Saya mohon Pak Ariffin bersedia bisa membantu saya dan kampus Kami,” pinta Jaelani. 

“Ada apa?” tanya Ariffin kalem.  

 “Saya tidak ingin di Madura terjadi tragedi peradaban gara-gara Unibang ditutup oleh 

Pemerintah hanya karena tidak memiliki surat ijin.”  

“Apa yang terjadi.” 

 “Hanya Pak Ariffin yang bisa menyelamatkan kami dari godam akreditasi.”  

“Tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi.” 

Seperti yang kita ketahui, universitas yang tanpa ijin sama dengan lembaga liar. Untuk itu 

setiap universitas harus memiliki surat ijin dari Pemerintah. Tanpa surat ijin, perguruan tinggi 

hanya akan menjadi institusi tanpa jenis kelamin.  

Implikasi universitas tanpa akreditasi adalah universitas tersebut tidak boleh melakukan 

proses belajar mengajar termasuk meluluskan mahasiswa. Implikasi lebih jauh kampus yang 

tidak memiliki surat ijin, mahasiswanya kebanyakan akan kesulitan menemukan dan melamar 

pekerjaan yang layak, karena banyak perusahan atau lembaga Negara yang mencari sarjana yang 

berasal dari kampus-kampus yang sudah diakui oleh pemerintah.  

“Itulah kenapa saya memohon kepada Pak Ariffin untuk membantu kami,” kata Jaelani 

memohon. “Sebentar lagi ada visitasi berkaitan dengan surat ijin dari Jakarta. Saya minta nama 

Pak Ariffin masuk sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian dan mengajar di sini.”  

Tanpa berpikir panjang, Ariffin mengiyakan permintaan Jaelani. Bagi Ariffin 

mengiyakan permintaan Jaelani sesungguhnya menebar benih kebaikan bagi paradaban umat. 

Misi Ariffin adalah membantu dan mengajar di Unibang, sebenarnya lebih dari sekadar mengajar 

dan materi. Lebih jauh, mengajar di Unibang sesungguhnya menerjemahkan misi Ariffin dalam 



10 | P a g e  
 

menyebarkan dan mewujudkan bagaimana agar pendidikan pertanian itu ada di mana-mana. 

Sehingga kontribusi pertanian terhadap pembangunan bangsa ini bisa terasa.  

“Bagi saya materi itu nomer sekian,” kata Ariffin. “Namun yang terpenting adalah 

bagaimana bisa membantu agar Fakultas Pertanian Unibang bisa bertahan dan berkembang lebih 

baik dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Karena keinginan saya sejak 

dulu adalah bagaimana pendidikan pertanian itu bisa berkembang di seluruh daerah di Indonesia. 

Kerena negeri ini adalah negeri agraris.” 

Untuk keyakinanya itu, Ariffin tidak saja memberikan waktu dan pikirannya untuk 

mengajar, Ariffin menyediakan buku-buku koleksinya tentang pertanian untuk diboyong ke 

Universitas Bangkalan guna kepentingan perijinan. Dan alhamdulillah, upaya itu membawa 

berkah dengan turunnya surat ijin Fakultas Pertanian Unibang saat itu.  

Setelah proses perijinan selesai, Ariffin tidak langsung selesai dengan Unibang. Ia tetap 

melanjutkan mengajar di Fakultas Pertanian. Sejak saat itu Ariffin setiap seminggu sekali datang 

dari Malang ke kampus Unibang sebagai dosen DPK untuk mengajar mata kuliah Pengantar 

Ilmu Pertanian. Untuk mengajar mata kuliah ini, Ariffin didampingi oleh dosen yayasan 

Unibang, Ir. Nur Hidayat. Rutinitas ini ia lakukan dalam waktu yang cukup lama, hingga sekitar 

tahun 1986 saat Ariffin menjabat Pembantu Dekan III di Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya.  

Selepas itu, meski sang profesor tidak mengajar karena kesibukannya menjadi Pembantu 

Dekan, Meski demikian Ariffin tetap menjalin komunikasi dengan para pengelola di Fakultas 

Pertanian Unibang. Komunikasi terus terjalin karena beberapa mahasiswa pertanian Unibang ada 

yang menjadi pembimbingnya. Sehingga meski sudah tidak mengajar, konsultasi dan 

pembimbingan selalu berjalan.  

“Ini sebagai bukti,” kata Ariffin. “Bahwa komitmen saya membantu dan membesarkan 

Unibang tidak setengah-setengah. Demi kemajuan dan kebesaran, pikiran dan waktu saya selalu 

tersedia.”  Inilah totalitas dari sebuah keyakinan. Dan seharusnya memang demikian.  
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Lampu Petromax 

 

Mengajar di Unibang adalah masa-masa perjuangan yang tidak pernah bisa dilupakan 

oleh Ariffin. Betapa tidak, setiap seminggu sekali, tepatnya hari Senin atau Selasa, ia harus 

berangkat dari rumahnya Malang di pagi hari, sekitar pukul 05.00. Dan setelah itu ia sampai di 

rumah kembali sudah larut malam, tepat pukul 22.00.  

Perjalanan dari Malang ke Madura, ia tempuh melalui jalur darat dan laut. Dari Malang 

ke Pelabuhan Ujung, Perak, Surabaya, ia tempuh dengan naik bis kota. Setelah itu ia 

menyeberang dengan kapal ferry jurusan Surabaya-Madura. Sampai di Pelabuhan Kamal sudah 

sekitar pukul 14.00. Dari Pelabuhan Kamal, sang profesor dijemput oleh karyawan Unibang 

dengan memakai mobil kampus.  

“Perjalanan yang panjang,” kata sang profesor. “Melelahkan memang, tapi 

menyenangkan. Karena hati gembira, niat baik, dan ketulusan membuat segalanya yang nampak 

susah dan berat menjadi mudah dan membahagiakan.”  

Sesampai di kampus, tepatnya di gedung SD Kemayoran Bangkalan, Ariffin tidak butuh 

istirahat. Sejenak ia sholat Dhuhur, setelahnya ia langsung berada di ruang kelas di tengah-

tengah mahasiswa. Di kelas, Ariffin membagi ilmunya hingga petang bahkan malam. Ini 

dikarenakan sang profesor hanya bisa hadir satu minggu sekali.  

Di saat petang datang, maka Madura pun gelap oleh malam. Bangkalan tidak tampak 

terang karena pencahayaan tidak ada. Listrik belum ada di Madura tahun 1980-an. Jalanan masih 

sepi. Aktivitas penduduk sangat terbatas. Dan mobilitas penduduk hampir tidak nampak. Kala 

itu, saat malam menyapa, Madura seolah larut dalam sunyi yang indah.   

Untuk memberi pencahayaan kelas di Unibang, maka pengelola kampus memberikan 

lampu petromax, lampu dengan tenaga minyak gas yang untuk menghidupkannya butuh bantuan 

pompa tangan. Termasuk kelasnya, sang profesor. Dan kelas sang profesor pun berubah menjadi 

terang oleh lampu ptromax. Termasuk juga isi kelas pun terang oleh pencerahannya.  
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“Meski kelas waktu itu sering gelap,” kenang Ariffin. “Namun samangat para mahasiswa 

memberikan getar cerah yang luar biasa. Bagi saya ini yang terpenting. Kalau gelapnya cahaya 

masih ada petromax, tapi kalau gelap pikir dan budi sungguh petaka yang luar biasa.”  

Itulah filosofi Ariffin dalam membangun budi dan peradaban masyarakat. Itulah 

keyakinan sang profesor dalam  menjalankan sejarah hidupnya saat harus memberikan arti bagi 

masyarakat yang saat itu secara geografis masih terpinggirkan. Hebatnya lagi, tidak ada ganti 

materi yang berarti untuk itu semua. Dari itu semua sang profesor hanya mendapatkan 

kebahagiaan batin.  

Bagi Ariffin, gelap, jarak, uang, tidak berarti apa-apa. Baginya yang terpenting dari itu 

semua adalah bagaimana pendidikan pertanian bisa tersebar, pencerahan budi bisa 

ditransformasikan, ilmu bisa menjadi cakrawala, dan benih bisa tumbuh abadi dalam perjalanan 

sejarah peradaban masyarakat Madura.  

Nilai, motivasi, dan semangat itulah yang selalu ia bawa pulang ketika setelah mengajar 

di Madura. Di depan istrinya, tentu Ariffin tidak bisa menunjukkan uang yang berlimpah dari 

mengajar di Unibang. Karena yang ia hanya membawa uang tidak lebih dari Rp. 65.000 - Rp. 

85.000 setiap kali datang dari mengajar di Unibang.  

 Setiap pulang dari mengajar di Unibang, sang profesor hanya bisa membawa cerita 

tentang nilai keabadian, nilai keluhuran, nilai keagungan, dan nilai keikhlasan kepada istrinya. 

Dan bersyukur, istri Ariffin bisa menerimanya. Paling tidak itu yang terlihat dari wajah dari sang 

istri setiap kali Ariffin pulang dari Bangkalan.  

“Dari Unibang kalau yang ditunggu uang, kita tidak dapat apa-apa,” kata Ariffin kepada 

istrinya dengan nada bijak. “Namun percayalah bahwa  Allah akan memberikan rejeki dalam 

bentuk yang lain kepada keluarga kita dan dengan cara yang kita tidak pernah tahu.”  Maka kota 

Malang yang memang dingin, menjadi semakin dingin. Dari manakah Ariffin mendapatkan 

petuah bijak itu. 
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Perjalanan 

 

 Petuah bijak, sikap tenang, kesahajaan, dan tidak meledak-ledak selalu didapatkan dari 

perjalanan hidup seseorang. Masa lalu selalu memberikan inspirasi sekaligus mengajarkan 

bagaiamana kita seharusnya bersikap. Dan sejarah selalu membuka peluang setiap orang untuk 

mengambil hikmah dari sebuah perjalanan.  

 Ariffin yang tenang, tidak kemerungsung, dan tidak silau materi tidak lahir dengan 

seketika. Ada proses panjang belajar yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya; ayah 

ibunya, pak de, bu lek, keluarga besar lainnya, lingkungan, hingga sekolahnya. Ariffin hari ini 

adalah metamorphosis dari perjalanan kehidupan dirinya.  

 Ketika kelas 2 SD, Ariffin kecil sudah tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Bukan 

karena kedua orang tuanya meninggal. Bukan pula karena ketidakmampuan ekonomi kedua 

orang tuanya.  “Perpisahan” dengan kedua orang tuanya adalah pilihan yang diambil bapak ibu 

nya agar  Ariffin bisa belajar yang  baik kepada orang yang lebih paham tentang pendidikan.  

 Pilihan itu diambil, karena kedua orang tua Ariffin bukanlah orang tua yang mengenyam 

dunia pendidikan.  Mereka berdua adalah petani desa dan ibu rumah tangga. Sehingga keduanya 

merasa tidak cukup mampu memberikan pendidikan yang ideal bagi Ariffin kecil.  

 Untuk itu pada saat kelas 2 SD, Ariffin kecil dititipkan kepada bu lek nya, adik dari ibu 

kandung Ariffin, yang kebetulan berprofesi sebagai guru. Ariffin kecil yang merupakan anak 

pertama dari empat bersaudara, tentu menurut saja atas kebijakan itu. Tidak ada protes. Tidak 

juga ada bantahan.  

 Meski masih dalam satu desa, tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduran, 

Kabupaten Tuban, yang merupakan daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Ariffin 

tidak boleh seenaknya pulang ke rumah orang tuanya. Ariffin kecil hanya diijinkan pulang saat 

hari libur sekolah. Itu pun harus dijemput oleh orang tuanya. Selebihnya Ariffin kecil harus ada 

di rumah bu lek nya dengan mengikuti aturan jadwal yang ditetapkan oleh keluarga bu lek nya.   



14 | P a g e  
 

 Keseharian Ariffin di rumah pamannya dimulai dari shubuh. Saat fajar tiba, Ariffin kecil 

harus bangun untuk menegakkan shubuh. Setelahnya, ia harus ngaji di bawah bimbingan sang 

paman. Kemudian dilanjutkan dengan belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah; bersih-bersih 

halaman hingga menyiram tanaman,  sebelum ia berangkat ke sekolah bersama adik ibunya itu.  

 Di sekolahan ia belajar sampai siang bahkan hingga sore. Sepulang sekolah, Ariffin kecil 

sampai di rumah tepat waktu Ashar.  Mandi, sholat Ashar, mengaji, bermain dan membantu bu 

lek nya berbenah rumah adalah rutinitas yang ia lakukan sepulang sekolah. Maghrib Ariffin 

harus ada dalam rumah.  

 Habis Maghrib, Ariffin yang terlahir pada tanggal 4 Mei 1953, harus belajar di bawah 

arahan dan kontrol sang paman. Dimulai dari jam 7 malam, Ariffin harus mengakhiri belajar 

tepat pukul 9 malam. Sebelum waktu menunjuk jam sembilan, Ariffin tidak diperkenankan 

melakukan aktivitas yang lain, termasuk tidur. Baru setelahnya ia boleh tidur untuk siap 

dibangunkan tepat shubuh tiba.  

 Pendidikan, gemblengan dan rutinitas Ariffin yang diterima dari keluarga adik ibunya 

tersebut, ia alami sampai kelas 3 SMP. Hampir selama kurang lebih sembilan tahun ia 

mengalami proses belajar yang luar biasa; militan, disiplin, mandiri, dan bagaimana seharusnya 

membangun masa depan.  

 Tentu waktu sembilan tahun bukanlah waktu yang pendek. Tapi juga tidak panjang untuk 

sebuah ukuran proses belajar. Meski dalam kangen dan menahan hasrat untuk bermain sebagai 

anak-anak dan remaja, Arffin bisa melalui dengan baik.  

 Namun pelajaran hidup yang diberikan keluarga adik sang ibu, belum lah cukup bagi 

Ariffin untuk menjadi anak yang berhasil dan sukses. Sembilan tahun bersama keluarga sang bu 

lek adalah awal perjalanan melanjutkan perjalanan belajar yang lebih jauh. Ariffin harus keluar 

dari Tuban! 
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Dijemput di Stasiun Kereta 

 

 Tuban, 1969.  Angin laut mendekap kota. Hembusan angin laut menjadikan Tuban begitu 

sejuk sekaligus kering. Namun mendung saat itu menjadikan kota serasa sepi seolah menjadi 

saksi atas satu peristiwa mengharukan; perpisahan antara seorang anak laki-laki berusia 13 tahun 

yang harus meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Perjalanan yang jauh dan tidak 

pernah berakhir; perjalanan mencari ilmu pengetahuan.  

 Ya, saat itu Ariffin remaja harus meninggalkan Tuban menuju kota Malang. Bukan untuk 

wisata tentu saja. Melainkan melanjutkan sekolah menengah atas. Tahun 1969, Ariffin diterima 

di SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), Malang. Itu berarti ia harus tinggal di Malang 

dalam waktu yang cukup lama. Dan itu berarti ia akan hidup di lingkungan baru, orang-orang 

baru, dan hal-hal baru.  

 Tanpa keluarga di Malang, Ariffin pergi ke Malang seorang diri tanpa ditemani orang tua 

atau keluarga lainya. Ia pergi ke Malang hanya berbekal niat dan alamat seseorang yang dikasih 

oleh pamannya. Sang paman hanya bilang, “Nanti kamu di Malang akan dijemput seseorang di 

stasiun kereta.” 

  Karenanya untuk menuju Malang, Ariffin melalui jalur bis jurusan Tuban-Surabaya dan 

berhenti di Terminal Wonokromo, Surabaya. Setelah sampai di Wonokromo, Ariffin 

melanjutkan perjalanan dengan jalur kereta menuju Malang.  Di stasiun kereta Malang, sudah 

menunggu seseorang yang siap mengantarkan Ariffin mencari kos-kosan untuk tempat tinggal 

selama ia belajar di Malang. 

 Setelah lebih kurang dua jam perjalanan Surabaya-Malang melalui kereta, akhirnya 

Ariffin tiba di stasiun kereta api Malang. Setelah turun dari kereta, Ariffin segera mencari tempat 

di dalam stasiun dimana ia sudah ditunggu teman sang paman. Tidak butuh waktu lama untuk 

menemukannya.  

 “Kamu Ariffin?” tanya lelaki paro baya.  
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“Iya,” jawab Ariffin singkat.  

“Nama saya Nurrahman, teman pamanmu. Ayo kita pergi mencari kos buat kamu.”  

Tanpa banyak  bertanya, Ariffin mengikuti langkah lelaki yang baru saja dijumpainya. 

Dalam diam yang bercampur aduk pikiran tak menentu, Ariffin mengikuti langkah cepat lelaki 

itu. Tak lama kemudian mereka berdua keluar dari area stasiun dan naik dokar, alat transportasi 

lokal yang digerakkan oleh kuda.  

Tidak tahu kemana Ariffin akan dibawa. Dia hanya tahu bahwa ia pergi menuju sebuah 

tempat dimana yang disebutnya sebagai kos-kosan. Tentu Ariffin paham apa yang dimaksud 

dengan kos; hidup sendiri dengan sepetak kamar. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju 

sendiri, dan jauh dari keluarga. Pengalaman dirinya dititipkan orang tuanya di rumah bu lek nya 

cukup sebagai bekal untuk memulai hidup menjadi anak kos, meski fasilitas tidak semewah jika 

ia hidup di rumah adik ibunya.  

Tidak lama kemudian, dokar yang ia tumpangi dengan lelaki teman pamannya, pun 

sampai ditempat tujuan. Rupanya kos yang diceritakan sudah disiapkan. Di tempat kos yang 

terletak di Jl. Mayjend Panjaitan ini, Ariffin ditampung selama kurang lebih 20 hari. Setelahnya, 

Ariffin kos sendiri di daerah yang sama.  

“Sudah,” kata Nurrahman yang baik hati itu. “Semoga kamu kerasan.” 

“Iya pak. Matur nuwun sudah dibantu selama ini.” 

Sejak saat itu Ariffin menghabiskan hidupnya di Malang sendiri. Ia memulai hidup yang 

betul-betul baru. Semua dilakukan sendiri. Tanpa orang tua, saudara, dan keluarga besarnya. Ia 

hanya ditemani doa, mimpi, cita-cita, dan keinginan untuk menjadi orang yang berhasil. Inilah 

yang membuat ia bisa bertahan. Menjadi lelaki kuat. Menjadi manusia yang tidak pernah 

menyerah oleh keadaan. Menjadi manusia yang tidak silau oleh dunia. Menjadi manusia yang 

selalu melihat Tuhan di atas segalanya.  
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Dinamika Hidup 

 

 Malang. 1972. Ariffin telah lulus dari SPMA. Langkah pertama berhasil ia lalui. Selama 

empat tahun ia berproses dalam sekolah menengah dan hidup sebagai remaja tanpa orang tua 

disampingnya. Kini waktu kembali mengujinya. Sejarah harus ia catat dalam buku 

kehidupannya. Kembali ke Tuban dan menjadi pemuda pengangguran jelas jalan haram. Maka 

bekerja adalah jalan lurus setelah ia mendapatkan ilmu pertanian.  

Ariffin pun bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Ia bekerja 

pada PT. Cell Industrial Chemical, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri 

pestisida yang berkedudukan di Surabaya. Di perusahaan tersebut Ariffin sebagai tenaga riset. 

Tentu ini pekerjaan yang ia harapkan sebagai peneliti setelah ia lulus dari SPMA.  

Namun, di perusahaan tersebut, Ariffin hanya bisa bertahan selama dua tahun. Bukan 

karena uang yang membuat ia ingin keluar. Saat itu ia mendapatkan penghasilan Rp. 25.000 per 

bulan. Sementara untuk membayar kebutuhan kos hanya sebesar Rp. 5000.  Untuk ukuran bujang 

tahun 1972, tentu uang sejumlah itu lebih dari cukup.  Keinginan untuk mengembangkan 

keilmuanlah yang membuat Ariffin ingin keluar dari pekerjaan dan meneruskan sekolah.  

“Ternyata uang bukanlah segala-galanya,” kata Ariffin. “Uang tidak bisa memberikan 

kebahagiaan saya. Karena jiwa saya ternyata ada dalam dunia pendidikan.”  Inilah yang 

menjadikan Ariffin ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi; kuliah! 

Niat besar itu pada akhirnya menggerakkan Ariffin untuk mencoba mendaftar di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Kehutanan. Tahun 1972, melalui jalur Sipenmaru 

(Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), Ariffin muda ikut test. Hasilnya ia diterima, meski hanya 

di kursi cadangan.  

Setahun kemudian, tepatnya tahun 1973, masih melalui jalur yang sama, Ariffin ikut test 

dengan Universitas Brawijaya sebagai pilihannya. Alhamdulillah, hasilnya ia diterima tanpa 

harus menunggu di kursi cadangan.  
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Disitulah awal Ariffin kembali menikmati indahnya bangku sekolah. Kuliah adalah 

impiannya untuk menjadi yang lebih baik. Sekolah adalah panggilan jiwanya. Meski demikian 

selama 6 bulan masa kuliah, ia belum pamitan ke perusahaan di mana ia bekerja. Baru setelahnya 

ia mengutarakan ingin keluar karena berharap bisa fokus dengan kuliahnya. 

Akan tetapi PT. Cell Industrial Chemical tidak menginjinkan Ariffin untuk keluar dari 

kerja. Sebaliknya perusahaan memberikan ijin Ariffin untuk kerja sambil kuliah.  Namun selama 

setahun melakukan itu, Ariffin tidak sanggup menjalankan dua hal yang berbeda dalam waktu 

bersamaan. Akibatnya, meski tidak bekerja, selama satu tahun, Ariffin tetap menerima bayaran. 

Namun setelah setahun, akhirnya Ariffin benar-benar keluar dari dunia kerja dan fokus kepada  

perkuliahannya.  

 Selama menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya, Ariffin memperoleh Beasiswa 

Supersemar, beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa yang berprestasi namun secara ekonomi 

berasal dari keluarga kurang mampu. Waktu itu beasiswa yang ia terima sebesar Rp. 15.000 

per/bulan.  

 Akhirnya pada tahun 1978, Ariffin dinyatakan lulus dari Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pada waktu sidang skripsi, semua dosen penguji menawari dirinya untuk menjadi 

asisten dosen. Mereka menawari untuk mengajar pada mata kuliah Agroklimate. Kebetulan 

waktu itu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut belum ada.  

 Setahun setelah menjadi asisten dosen, pada tahun 1979, Ariffin menjadi sekretaris 

jurusan. Pada tahun 1980, Ariffin kemudian diangkat menjadi CPNS. Di tahun ini pula ia 

memberanikan diri untuk menikah dengan perempuan pujaannya yang sampai sekarang selalu 

mendampinginya.  

 Pada awal menjadi PNS, tahun 1980, Ariffin mendapat bayaran Rp. 27.000. Sementara 

pada saat yang bersamaan, Ariffin membeli rumah melalui kredit Bank BTN dengan cicilan Rp. 

50.000. Maka untuk memenuhi kekurangan cicilan rumahnya, ia mencari pekerjaan proyek 

penelitian. Waktu itu ia memperoleh bayaran dari proyek tersebut sebesar Rp. 25.000/bulan.  
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 “Sehingga pas buat nyicil rumah,” kenang Ariffin. “Bahkan masih ada sisa Rp. 2000 

yang bisa diberikan istri untuk kebutuhan rumah tangga. Kebetulan saat itu istri saya menjadi 

guru SMA di sebuah sekolah di Malang.”  

 Dan pada tahun 1980 itu pula, Ariffin meneruskan studi S2-nya di Institut Pertanian 

Bogor (IPB). Pada tahun 1983 ia telah mampu menyelesaikan sekolahnya dari IPB. Setahun 

kemudian, Ariffin menjadi sekretaris jurusan untuk program D3 di Fakultas Pertanian.  

 Pada tahun 1984, karir Ariffin semakin merangkak tatkala ia ditunjuk sebagai dekan di 

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dua tahun menjabat dekat di 

UMM, Ariffin balik kembali ke Brawijaya. Dan pada tahun 1986, ia kemudian menjabat sebagai 

Pembantu Dekan III di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya selama dua periode berturut 

turut. “Begitulah perjalan saya,” kenang Ariffin. “Pengalaman mengelola beberapa institusi itu 

membuat saya semakin dewasa dalam mengelola universitas.”   

 Setelah ia menyelesaikan tugasnya menjadi PD III, pada tahun 1999, Ariffin pun 

melanjutkan kuliah ke Universitas Airlangga untuk menempuh sekolah jenjang S3. Dan Ariffin 

pun mampu menyelesaikan studi doktornya hanya dalam waktu tiga tahun dengan predikat 

cumlaude.  Tepatnya tahun 2001, ia bisa mempertahankan disertasinya di hadapan para promotor 

dan tim penguji lainya.  

 Setelahnya, tidak lama setelah ia lulus dari program doktornya, pada bulan Agustus tahun 

2001, Ariffin dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Agroklimatologi. Tentu ini adalah puncak 

prestasi akademik Ariffin. Ini merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan. Terlebih di Provinsi 

Jawa Timur, Ariffin adalah satu satunya profesor yang ahli dalam bidang Agroklimatologi.  

 Perjalanan Ariffin itulah yang menjadikannya sang profesor bisa seperti sekarang; 

tenang, tidak gila harta, dan tidak gila tepuk tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Titian hidup 

yang panjang dan berliku, kadang di atas dan tak jarang di bawah, membuat dirinya tertempa 

oleh keadaan. Inilah yang membawa perjumpaan Ariffin dengan Universitas Bangkalan yang 

kemudian bermetaphorfosis menjadi Universitas Trunojoyo Madura.  
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Permintaan  

 

Malang, 2003. Cuaca selalu sejuk meski musim panas datang. Inilah yang membuat siapa 

saja betah dan memilih tinggal di kota apel itu.  Hari itu kota begitu cerah. Setiap sudat kota 

memberikan harapan. Termasuk juga Universitas Brawijaya, di Fakultas Pertanian.  

Di Fakultas Pertanian, fakultas yang kala itu dijuluki sebagai super power nya 

Universitas Brawijaya, terpancar semangat dan keceriaan orang-orang yang ada di dalamnya. 

Suasana kerja terasa tidak begitu tegang. Meski institusi pendidikan, suasana kaku tidak tampak 

pada lembaga itu. Sebaliknya yang terlihat adalah suasana cair dan akrab.  

Di dalam tempat ruang kerja Ikhsan Semaoen, terlihat obrolan yang serius antara sang 

empunya ruang, dan seorang lelaki yang lain. Terlihat kedua orang tersebut adalah kolega yang 

lama saling kenal dan bersahabat. Dan rupanya teman bicara itu adalah Ariffin, salah seorang 

profesor di Jurusan Agronomi yang juga sang ketua jurusan.  

“Saya minta Anda bantu saya,” kata Ikhsan Semaoen, Rektor Universitas Trunojoyo 

Madura yang juga Guru Besar Pertanian Universitas Brawijaya pada sebuah siang di kantor 

Universitas Brawijaya.  

“Apa yang bisa saya bantu, pak,” kata Ariffin. 

“Saya butuh Anda untuk bantu saya menjadi Pembantu Rektor I di Universitas Tronojoyo 

Madura.” 

“Memang selama ini belum ada Pembantu Rektor 1 nya, Pak?”  

“Kemarin sudah ada Pak Hartono yang menjadi Pembantu Rektor 1. Namun karena 

alasan kesehatan, Pak Hartono akhirnya mengundurkan diri.” 

Mendengar permintaan itu, Ariffin tidak langsung menjawab. Sang profesor hanya 

berpikir dan bertanya kenapa harus dia. Apakah tidak ada orang lain selain dirinya. Bukankah 

banyak orang hebat di Universitas Brawijaya.  
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“Iya, banyak orang hebat di kampus Brawijaya. Tapi hatiku menjatuhkan pilihan kepada 

Anda,” tegas Ikhsan.  

“Berikan saya waktu untuk menjawabnya,” terang Ariffin.  

Setelah itu, Ariffin berpamitan dan beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari. Dan ternyata 

Ariffin tak memikirkannya. Apa yang diminta Ikhsan Sema’un seolah tidak masuk dalam agenda 

hidupnya. Ia masih berkeyakinan bahwa berbuat terbaik tidak harus menjabat di universitas. 

Bergulat dalam kelas dan penelitian juga adalah hal yang menyenangkan dan bisa bergembira.  

Hingga tiga bulan kemudian, Ariffin dipanggil kembali oleh sang kolega, Ikhsan 

Semaoen, di rumahnya di Jalan Baiduri Pandan Malang. Panggilan kedua ini tentu membuatnya 

mau tidak mau harus memberi jawaban pasti tentang sedia tidaknya menjadi pembantu rektor. 

Namun waktu itu masih belum juga ada jawaban yang meyakinkan dari Ariffin untuk Ikhsan 

Semaoen.  

Dalam bimbang, Ariffin terus bertanya apakah jalan ini harus dipilih. Ada pertanyaan 

besar yang menggelayut dalam pikirnya. “Apa yang saya cari dengan menjadi pembantu rektor 

yang belum punya nama; materi, hormat, tepuk tangan, atau puja puji.” 

Mencari itu semua tentu Ariffin tidak mendapatkanya. Karena Universitas Trunojoyo 

Madura, sungguh jauh dari gemerlap itu semua. Sementara di Universitas Brawijaya, sang 

profesor bisa mendapatkan semuanya; materi, jabatan, tepuk tangan hingga puji puji. Karena di 

Brawijaya kemapanan sudah dibangun dari proses bertahun-tahun.  

Sementara di Universitas Tronojoyo Madura, ia hanya mendapatkan tantangan, 

kesunyian, dan peluang. Karena kampus yang berdiri di Kecamatan Kamal Kabupaten 

Bangkalan ini, baru mengalami pe-negeri-an sekitar tahun 2001 saat Presiden KH. Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur).  Meski Universitas Trunojoyo Madura lahir dari embrio Universitas 

Bangkalan saat masih bestatus swasta, namun jelas sebagai kampus negeri yang baru segala 

kemegahan dan kemewahan tidak akan didapatkan. Yang ada hanyalah perjuangan dan 

pengabdian.  

Namun, pada akhirnya Ariffin harus memilih. Tidak bisa ia berlama-lama menggantung 

jawaban yang dinanti Ikhsan Semaoen. Pilihan butuh ketegasan dan keberanian. Namun pilihan 
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juga membutuhkan kesadaran bahwa ada resiko dan konsekuensi-konsekuensi di depannya. Dan 

Ariffin sadar betul akan pilihannya.  

“Berikan saya waktu kembali untuk bicara kepada Rektor (Brawijaya),” pinta Ariffin 

kepada Ikhsan Sema’un. “Nanti kalau rektor memberi ijin maka saya akan bersedia membantu 

Pak Ikhsan untuk membesarkan Universitas Trunojoyo Madura.”  

Maka surat pun ia layangkan ke Rektor Universitas Brawijaya, yang waktu itu dipegang 

oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Goeritno. Ia menjelaskan kronologinya. Ia ceritakan sejarahnya. Dan 

Ariffin pun bertatap muka dengan atasannya dan berbicara empat mata. Sebagai kepala jurusan 

saat itu, Ariffin memang harus menjelaskan semuanya kepada atasannya, termasuk kepada 

Rektor Universitas Brawajiaya saat itu.   
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Waktu 1 Hari 

 

 “Silahkan Pak Ariffin membantu Pak Ikhsan Semaoen untuk menjadi Pembantu Rektor 1 

di Universitas Trunojoyo Madura,” jawab Prof. Dr. Ir. Bambang Goeritno. “Asalkan dalam 

seminggu ada waktu satu hari untuk Universitas Brawijaya guna mengajar di sini.”  

 “Tentu saya akan masih mengajar, pak. Karena tugas saya yang utama adalah mengajar,” 

jawab Ariffin. “Menjadi pembantu rektor adalah tugas tambahan yang lebih kepada pengelolaan 

institusi.” 

 Kebijakan Rektor Universitas Brawijaya memberikan ijin kepada Ariffin untuk menjadi 

Pembantu Rektor 1 di Universitas Trunojoyo Madura adalah bagian komitmen Universitas 

Brawajiwa berkontribusi terhadap masyarakat atau institusi yang membutuhkan pendampingan 

dalam mengembangkan diri.  

 Surat ijin yang diterima Ariffin merupakan garansi dirinya untuk memberikan yang 

terbaik buat Universitas Trunojoyo Madura sekaligus tidak melupakan lembaga dimana ia 

dilahirkan dan dibesarkan.  

 Setelah mendapatkan surat dari sang rektor Brawijaya, Ariffin kemudian memberikan 

jawaban kepada Ikhsan Sema’un, bahwa ia bersedia untuk membantu dirinya menjadi Pembantu 

Rektor di Universitas Trunojoyo Madura.  

 “Namun sesuai syarat yang diajukan rektor Brawijaya,” kata Ariffin. “Saya minta waktu 

setiap Jumat untuk kembali ke Malang dan mengajar di Universitas Brawijaya.” Tentu bagi 

Ikhsan Sema’un, ini bukanlah syarat yang berat. Karena lima hari untuk satu minggu adalah 

waktu yang lebih dari sekedar cukup untuk mencurahkan pikiran di Universitas Trunojoyo 

Madura. Sementara satu hari untuk melaksanakan tugas mengajar di Universitas Brawijaya.  

 “Terima kasih Pak Ariffin,” kata Ikhsan Semaoen. “Semoga kehadiran Pak Ariffin bisa 

memberikan semangat baru dalam membenahi bidang akademik di Universitas Trunojoyo 

Madura. Saya berharap ini awal yang baik bagi perkembangan universitas dan Pak Ariffin ke 

depan.”  
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 Tapi Ikhsan Semaoen, minta maaf kepada Ariffin sebelumnya, karena di Universitas 

Trunojoyo Madura tidak bisa memberi fasilitas mewah. Bukan karena kampus tidak bersedia, 

melainkan kondisi universitas yang masih tahap awal membangun, menjadikan kondisi kampus 

masih belum memberi lebih, kecuali rumah dinas dan tunjangan sesuai standar aturan pegawai 

negeri.  

 “Saya bersedia karena bukan alasan meteri,” jawab Ariffin menjawab keraguan Ikhsan 

Semaoen. “Saya putuskan untuk menerima tawaran Pak Ikhsan untuk menjadi Pembantu Rektor 

bukanlah karena faktor uang atau materi.” 

 Sejak saat itu, Ariffin telah sadar memilih jalan sunyi. Jalan yang betul-betul sunyi, 

bukan saja karena secara fisik Universitas Trunojoyo Madura yang masih sepi, namun juga 

karena ia tidak lagi berjumpa dengan gelimang materi; rumah mewah, mobil mewah, dan ramai 

keluarga.  

 Namun dalam sunyi itu, Ariffin yakin dan percaya bahwa ada khusyuk, tulus, ikhlas 

dalam membangun kebaikan. Dalam sepi ada sejuta ibadah yang bisa digapai. Ini adalah jalan 

untuk meraih kemanfaatan diri bagi umat. Ini adalah jalan untuk membangun peradaban. Karena 

membangun peradaban memang tidak butuh gemerlap materi. Karena mengukir peradaban yang 

diperlukan hanyalah keteguhan hati, kesungguhan, dan kerelaan untuk jauh dari gemerlap puja 

puji.  

 Niat itulah yang dibawa Ariffin ke Madura untuk membangun Universitas Trunojoyo 

Madura. Itulah modal besar yang diangkut sang profesor untuk memulai pekerjaan di satu-

satunya universitas negeri yang ada di Madura. Namun, inilah modal yang paling penting 

dimiliki Ariffin. Karena ia percaya bahwa hidup tidak bisa hanya diukur dengan materi, status 

sosial, mobil mewah, dan rumah megah. Tapi hidup yang terpenting adalah mengukir sejarah diri 

sebelum seseorang meninggalkan dunia fana ini. 

 Dan atas keyakinan itu, bumi Madura masih menyediakan itu semua. Tanah Madura 

begitu luas dan membentang. Inilah kesempatan untuk mewujudkan keyakinan sang profesor. 

“Tanah Madura masih subur. Kalau saya menanam apapun di Madura pasti akan tumbuh,” ujar 

Ariffin berfilosofi. “Namun kalau saya tetap di Malang, sudah banyak tanaman di ladang. Kalau 
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saya menanam di Malang banyak hati yang tersakiti.” Selamat melaksanakan tugas sang 

profesor.  
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Tak Ada Tarian  

 

 Akhirnya, Arffin pergi ke bumi Madura. Dengan dijemput oleh Pembantu Rektor 2 

Universitas Trunojoyo Madura saat itu, Mohamad Syarif, Ariffin meluncur ke Universitas 

Trunojoyo Madura sebagai orang yang akan bekerja untuk membenahi bidang akademik di 

kampus yang terletak di Jalan Raya Telang itu. Selama kurang lebih dua setengah jam perjalanan 

akhirnya Ariffin tiba di kampus yang dulu bernama Unibang itu.  

 Tidak ada sambutan gemuruh. Tidak ada tarian. Tidak ada nyanyian. Dan tidak ada 

upacara penyambutan kedatangan. Namun Ariffin datang di sambut dengan segudang persoalan 

akademik; surat ijin pendirian program studi, minimnya daya minat masyarakat terhadap 

Universitas Trunojoyo Madura, budaya akademik yang rendah, kualitas karyawan sebagai 

pendukung akademik yang jauh dari ideal, dan seterusnya dan seterusnya.  

 “Selamat datang di Universitas Trunojoyo Madura,” kata Ikhsan Semaoen, Rektor 

Universitas Trunojoyo Madura sambil menjabat erat tangan Ariffin. “Sekarang Anda telah resmi 

menjadi Pembantu Rektor 1 di kampus ini. Tugas Anda jelas bagaimana membangun dunia 

akedemik yang sehat, rapi dan bervisi.”  

 “Terimakasih,” kata Ariffin singkat. “Semoga saya bisa memberikan yang terbaik kepada 

kampus ini. Sehingga saya bisa meringankan kerja Pak Ikhsan sebagai Rektor Universitas 

Trunojoyo Madura.”  

 Namun, kehadiran di Universitas Trunojoyo Madura, termyata bukan semata-semata 

menjadi Pembantu Rektor Bidang Akademik. Sang profesor juga diberi kewajiban untuk menjadi 

Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), yang kebetulan ditinggalkan 

oleh ketuanya yang lama, Latief Wiyata. Jadilah Ariffin merangkap jabatan, sebagai Pembantu 

Rektor 1 dan Ketua LPPM.  

 Tentu pekerjaan dan tanggung jawab menjadi  bertambah, yakni mengembangkan tradisi 

akademik sekaligus bagaimana mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Namun tambahnya tanggung jawab bukan berarti 

bertambahnya tunjangan. Tidak ada signifikasinya.  
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 Jelas kerja Ariffin bukan ringan. Dia memiliki tugas ganda akademik sekaligus 

menumbuhkan budaya penelitian dan pengabdian. Memang persoalan akademik, penelitian dan 

pengabdian masih satu rumpun. Namun ketiganya membutuhkan pendekatan yang berbeda. 

Dibutuhkan strategi dan sentuhan yang berbeda.  

Di bidang akademik, Ariffin menjumpai beberapa fakta yang ada di Universitas 

Trunojoyo Madura; beberapa program studi yang belum ada surat ijin operasional, minat 

mahasiswa untuk masuk Universitas Tronojoyo Madura yang kurang, belum adanya budaya 

dosen yang membuat SAP dan kontrak kuliah dalam proses belajar mengajar, budaya kerja 

karyawan yang masih dalam kultur swasta, dan kualitas karyawan yang masih jauh dari 

sempurna.  

Sementara untuk LPPM, sang profesor menghadapi persoalan rendahnya minat para 

dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Bagaimana mungkin 

dosen tidak pernah melakukan penelitian dan pengabdian,” kata Ariffin. “Ini adalah persoalan 

kebudayaan. Bagaimana menumbuhkan ,” terang Ariffin.  

Tentu masalah-masalah tersebut membutuhkan pikiran serius, waktu dan prioritas kerja. 

Butuh waktu memang untuk berbenah. Akan tetapi pengalaman Ariffin menjadi Ketua Jurusan 

dan Pembantu Dekan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sedikit banyak akan 

memberikan pengalaman yang berharga. Inilah kenapa Ikhsan Sema’un meminta Ariffin 

membantu dirinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 | P a g e  
 

 

Keluar dan Berbenah 

 

Masalah tidak perlu diratapi, ditangisi apalagi dihindari. Masalah justru bisa menjadi 

anugerah jika kita mampu mengelola dengan baik. Karena yang dibutuhkan adalah jalan keluar 

dari masalah-masalah tersebut. Hanya dengan solusi dan jalan keluar, berapa pun banyak dan 

berat masalah akan menjadi lebih bermakna.  

Ariffin pun memulai satu persatu dengan memetakan permasalahan akademik Universitas 

Trunojoyo Madura dan memprioritaskan problem mana yang harus segera dicarikan jalan keluar. 

Maka prioritas Ariffin yang pertama adalah bagaimana surat ijin program studi di masing-masing 

fakultas harus segera diurus. Harapannya surat ijin program studi yang belum ada akan segera 

terbit.  

Langkah yang dilakukan untuk itu adalah membentuk tim di fakultas yang terdiri dari 

para dosen di program studi. Mereka inilah yang kemudian harus menyiapkan semua kebutuhan 

yang berkaitan dengan surat perijinan pendirian program studi. Setelah itu Ariffin sendiri yang 

akan pergi ke Jakarta untuk mengurusnya.  

Langkah ini ternyata tidak saja berlaku pada program studi yang sudah berjalan. Namun 

rupanya Ariffin juga memiliki misi ganda; yakni sekalian mendirikan program studi yang baru. 

Dengan demikian disamping mengurus perijinan program studi yang belum memiliki surat ijin, 

ia juga mengurus pendirian program studi baru. “Sekalian satu kerja dapat dua pulau,” begitu 

filosofi sang profesor.  

Maka tidak lama setelah ia memulai kerja, tepatnya selang sekitar dua tahun, hampir 

semua program studi telah terbit surat ijinnya. Bukan hanya itu, di tahun 2005 beberapa program 

studi yang baru juga lahir, seperti; Psikologi, Sastra Inggris, Ilmu Kelautan, dan yang lainya.  

Sehingga awalnya program studi yang ada berjumlah 8 sampai 11 jurusan, pada tahun 2005 

bertambah menjadi sekitar 15 program studi.  
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“Program studi baru ini menjadi daya pikat tersendiri,” kata Ariffin. “Dengan banyaknya 

program studi diharapkan akan banyak masyarakat yang berminat untuk mengkuliahkan anak-

anaknya di Universitas Trunojoyo Madura.”  

 Dan ternyata terbukti, pada tahun 2005 dan tahun 2006, jumlah mahasiswa yang kuliah 

di Universitas Trunojoyo Madura meningkat tajam. Dari yang semula berjumlah hanya sekitar 

seribu sampai seribu lima ratus mahasiswa, pada tahun tersebut menjadi sekitar empat ribu 

sampai empat ribu lima ratus mahasiswa yang kuliah di Universitas Trunojoyo Madura.  

Tentu selain langkah pendirian program studi baru, ada langkah strategis Ariffin yang 

menjadikan minat masyarakat terhadap Universitas Trunojoyo Madura meningkat adalah, 

menjadikan pesantren sebagai basis pengembangan universitas. Ariffin mulai masuk dan 

menggandeng semua pesantren yang ada di Madura dan memberikan kemudahan pesantren 

untuk menguliahkan para lulusannya di Universitas Trunojoyo Madura.  

“Dan langkah ini sangat manjur,” kata Ariffin. “Setelah itu banyak santri baik laki-laki 

maupun yang perempuan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura.” Ini menjadi bukti bahwa 

sebenarnya dikotomi pendidikan agama dan umum bisa cair jika kita bisa melakukan pendekatan 

yang tepat.  

Selanjutnya untuk mengatasi menciptakan budaya akademik bagi para dosen agar lebih 

tertib mengajar, Ariffin kemudian melakukan pelatihan-pelatihan seperti Pelatihan AA dan 

PEKERTI yang isinya adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas, seperti bagaimana 

membuat kontrak perkuliahan dan SAP, cara mengajar yang benar, teknik pembelajaran, dan 

seterusnya dan seterusnya.  

Rupanya pelatihan-pelatihan tersebut memberi kontribusi yang positif bagi budaya para 

dosen dalam mengajar. “Mulai saat itu kesadaran para dosen untuk membuat kontrak kuliah dan 

SAP mulai tumbuh,” kata Ariffin. “Tinggal bagaimana meningkatkannya menjadi tradisi dan 

kebudayaan.”  

Selain membikin pelatihan AA dan PEKERTI, untuk meningkatkan budaya meneliti dan 

mengabdi di kalangan para dosen, Ariffin juga membikin pelatihan yang berkaitan dengan 

pembuatan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan pelatihan ini 
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diharapkan muncul budaya untuk meneliti dan melakukan pengabdian pada diri para staf 

pengajar.  

Setelah membuat pelatihan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

para dosen, langkah yang ditempuh oleh sang profesor adalah mengikutsertakan kompetisi 

mereka guna mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian. Dengan demikian mereka akan 

mendapatkan keuntungan ganda; pengetahuan sekaligus ekonomi.  

Langkah yang dilakukan Ariffin ini cukup efektif. Hal ini bisa dilihat banyaknya proposal 

penelitian maupun pengabdian yang dimiliki para dosen yang mendapat dana baik dari DIKTI 

maupun dari lembaga lain. Kenyataan ini membuat motivasi dalam diri para staf pengajar 

semakin tinggi.  

“Dengan semakin meningkatnya proposal para dosen baik secara kuantitas ataupun 

kualitas,” kata Ariffin. “Pada akhirnya menjadikan nilai-nilai untuk meneliti dan mengabdi akan 

menjadi budaya.  Dan ketika meneliti menjadi budaya, maka budaya akademik akan tumbuh dan 

berkembang di Universitas Trunojoyo Madura.”  Semoga saja demikian.  
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Membangun Budaya Kerja 

 

 Selain mengurus surat ijin program studi dan pendirian program studi baru, membangun 

budaya akademik di kalangan para dosen, meningkatkan minat masyarakat untuk kuliah di 

Universitas Trunojoyo Madura, hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana 

meningkatkan kualitas staf pendukung akademik di universitas.  

 Kualitas staf akademik ini sangat penting untuk menjalankan peran-peran administratif 

universitas. Tanpa dukungan para admin, membentuk budaya akademik juga tidak akan 

terwujud. Karena budaya akademik yang sehat juga membutuhkan kerja-kerja adminitrasi yang 

rapi dan teliti. Tanpa ini budaya akademik hanya akan menjadi kerja liar yang tidak terekam.  

 Untuk itu kualitas para karyawan menjadi perhatian tersendiri oleh Ariffin dalam 

mengembangkan budaya akademik di Universitas Trunojoyo Madura. Namun, seperti yang 

sudah diceritakan, ada persoalan profesionalitas, skill dan kualitas yang ada pada staf akademik 

Universtas Trunojoyo Madura; mulai pendidikan yang kurang, kualifikasi yang tidak sesuai 

kebutuhan, kemampuan komputer yang rendah, hingga kedisiplinan.  

 Hal-hal tersebut yang harus dicarikan jalan keluar untuk meningkatkan kualitas para 

tenaga administrasi. Maka Ariffin pun membikin program pelatihan praktis bagi para staf 

pendukung akademik. Ia datangkan para ahli komputer untuk memberi pelatihan dan keahlian 

komputer yang paling sederhana untuk mereka.  

Selain itu Ariffin pun memaksa mereka untuk meneruskan sekolah atau kuliah bagi 

karyawan yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. Harapannya, dengan mereka 

meneruskan studi yang lebih tinggi akan diperoleh kemampuan yang lebih mumpuni.  

Dan di atas itu semua, yang dilakukan Ariffin untuk  memenuhi kebutuhan staf akademik 

yang lebih mumpuni adalah dengan cara melakukan rekruitmen pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan universitas dalam membangun budaya akademik.  

“Rekruitmen ini sangat penting,” kata Ariffin. “Ini dibutuhkan agar terjadi transformasi 

pengetahuan dan untuk mengejar ketertinggalan. Dengan pegawai baru yang memiliki 
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profesionalitas dan kemampuan tinggi akan ada motor bidang akademik yang bisa mendukung 

kegiatan akademik.”  

Sedangkan untuk meningkatkan budaya disipilin, Ariffin menerapkan budaya target yang 

harus dicapai dan kontrol terhadap pegawai akademik. Meski ini bisa belum optimal, namun 

paling tidak Ariffin sudah meletakkan batu awal bagaimana seharusnya bekerja dalam 

universitas negeri.  

Ariffin sangat paham, cara berpikir dan mentalitas staf tenaga pendidik masih dalam 

mainstream universitas yang berstatus swasta. Sehingga cara berpikir dengan budaya lama dan 

tanpa target harus segera dirubah. Jika tidak, keinginan menjadi universitas yang besar dengan 

budaya akademik yang dinamis tidak akan tercapai.  

Selain itu pendekatan yang dilakukan Ariffin adalah dengan cara pendekatan personal 

kepada masing-masing staf akademik Universitas Trunojoyo Madura. Setiap hari ia mengajak 

para karyawan yang ada di bawah kendali Pembantu Rektor 1 untuk selalu bermain bulu tangkis 

bersama. Ini cara pendekatan sekaligus diplomasi yang cerdas ala Ariffin.  

“Dengan bermain bulu tangkis bersama dengan para karyawan bidang akademik,” terang 

Ariffin. “Saya bisa mendengarkan keluhan dan harapan-harapan mereka. Karena biasanya 

dengan olah raga dan pendekatan informal mereka akan lebih bisa  bicara dengan terus terang.”  

Begitulah cara-cara Ariffin dalam upaya meningkatkan kemampuan para tenaga 

administrasi dalam mendukung terciptanya budaya akademik di Universitas Trunojoyo Madura. 

Tidak mudah memang. Namun Ariffin percaya, bahwa dengan langkah-langkah bertahap akan 

tercipta staf pedukung akademik yang mumpuni, profesional, berdisiplin, berbudaya, dan 

bermartabat. Dan waktu yang akan membuktikan semuanya.  
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Hutang ke Bank 

 

 Di atas itu semua, kendala yang juga tidak kalah penting yang dihadapi Ariffin dalam 

mengembangkan bidang akademik di Universitas Trunojoyo Madura adalah berkaitan dengan 

status universitas yang masih berstatus sebagai binaan.  Karena status ini, akhirnya dalam 

mengembangkan universitas agak terhambat berkaitan dengan wewenang dan kemandiriannya 

dalam mengelola lembaga.  

 Universitas Trunojoyo Madura, meskipun sudah negeri, saat itu masih dianggap sebagai 

universitas binaan dan belum punya Satker (Satuan Kerja). Dalam hal ini kampus ini berada 

dalam pengawasan dan binaan Universitas Airlangga Surabaya. Implikasinya, rektorat tidak bisa 

menggunakan dan mengelola kegiatan universitas dengan leluasa, khususnya yang berkaitan 

dengan anggaran.  

 Hal itulah yang menjadikan segala kegiatan yang dilakukan oleh universitas, khususnya 

oleh bidang akademik, menjadi tidak bebas dan sangat terlambat. Padahal banyak kegiatan 

akademik yang membutuhkan anggaran mendesak. Sementara sebagai universitas binaan ia 

harus menunggu rekomendasi pencairan keuangan dari Universitas Airlangga.  

 “Tentu kondisi tersebut, membuat kegiatan-kegiatan akademik menjadi sangat 

terhambat,” kata Ariffin. “Padahal banyak hal mendesak yang harus dilaksanakan berkaitan 

dengan pelaksanaan program-program akademik.”  

 Namun seperti yang menjadi keyakinan Ariffin, bahwa masalah tidak perlu diratapi, tapi 

bagaimana seharusnya kita mencari jalan keluar. Untuk menghadapi persoalan keuangan tersebut 

yang dilakukan Ariffin meliputi dua hal, yakni menetapkan prioritas kegiatan dan mencari 

hutangan ke bank.  

 Dengan prioritas kegiatan, maka akan diperoleh sebuah gambaran mana kegiatan yang 

memang mendesak dan memiliki implikasi yang langsung dan jangka panjang. Serta mana 

kegiatan yang bisa ditunda sambil menunggu pencairan uang dari Universitas Airlangga.  
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 Setelah berhasil ditentukan prioritas program, maka langkah berikutnya adalah 

bagaimana mencari talangan anggaran untuk digunakan dalam melaksanakan program prioritas 

sebelum nanti menggantinya dengan uang yang telah cair dari Universitas Airlangga atau dari 

Bendahara Negara.  

 Nah, kemana para pimpinan menghutang uang untuk memenuhi anggaran kegiatan yang 

telah ditetapkan menjadi program prioritas. Ini yang menarik ternyata Ariffin berserta pejabat 

rektorat saat itu meminjam uang ke Bank dengan jaminan SK para pimpinan rektorat Universitas 

Trunojoyo Madura. Setelah uang dari Universitas Airlangga cair, baru mereka mengembalikan 

ke bank. 

 “Waktu itu SK kami secara gantian kita gadaikan,” kenang Ariffin. “Bisa SK-nya Pak 

Rektor Ikhsan Semau’un, SK saya sendiri, dan SK para pembantu rektor yang lain. Pokoknya 

gantian kita lakukan menggadaikan SK itu. Dan kita lakukan sampai tahun 2005.”  

 Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tidak ada kata yang bisa mewakili kesungguhan Ariffin 

dan teman-teman saat itu yang berjuang demi membangun Universitas Trunojoyo Madura. 

Meski dalam kondisi kekurangan, mereka berani berkorban. Meski mereka tahu ini adalah 

urusan lembaga, namun mereka berani menggadaikan “SK hidupnya” kepada bank.  

 Anda semua bisa bayangkan, betapa memang perjuangan membangun peradaban itu 

membutuhkan pengorbanan. Bukan hanya pikiran, waktu, tenaga, dan keluarga. Namun juga 

uang. Ini adalah paradoks. Bekerja yang semestinya mendapatkan uang. Tapi Ariffin sebaliknya, 

bekerja malah mengeluarkan uang.  

 Karena itu kalau hari ini, ada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang hanya bisa 

mencaci maki, merasa hebat, merasa paling pinter sendiri, merasa paling berjasa sendiri, merasa 

paling segala-galanya sendiri, maka orang-orang seperti ini yang tidak pernah membaca sejarah. 

Orang-orang seperti ini tidak pernah belajar arti penting sejarah. Dan orang-orang seperti ini 

adalah orang-orang yang tidak mau tahu tentang sejarah.  

 Dan orang-orang yang tidak pernah mau tahu tentang sejarah sebenarnya adalah orang-

orang dungu yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah tahu kata perjuangan, tidak pernah tahu kata 

terima kasih, tidak pernah tahu arti menghargai, tidak pernah tahu arti berkorban, dan tidak 
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pernah tahu arti membangun. Mereka hanya mau tahu dilayani, hanya minta disanjung, hanya 

mau menikmati, dan hanya mau menuntut. Orang-orang seperti ini mendingan pergi ke laut saja!  
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Air Mata Mahasiswa 

 

 Tahun 2005, Universitas Trunojoyo Madura. Sejumlah mahasiswa menangis memohon 

dan meminta kepada Ariffin. Mereka berharap agar sarana dan prasarana perkuliahan seperi 

laboratorium dan gedung kuliah segera dibangun dan dilengkapi.  Bukan hanya itu, mereka juga 

memohon  agar akreditasi jurusan dan institusi universitas segera diurus. Karena memang itu 

adalah hidup mereka.  

 “Banyak dari kakak kelas kami yang tidak bisa ke mana-mana,” kata para mahasiswa saat 

itu. “Hanya karena jurusan dan kampus ini belum terakreditasi. Sehingga mereka tidak bisa 

melamar kemana-mana. Padahal secara keilmuan dan kemampuan mereka sebenarnya bisa 

bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain.”  

 Melihat mereka menangis, hati Ariffin terasa tersayat-sayat. Ariffin seolah diterjang petir 

di siang hari. Problem yang ditangiskan oleh para mahasiswa jelas adalah problem yang secara 

langsung atau tidak langsung ada dalam kendalinya, sebagai Pembantu Rektor 1 yang 

menggawangi bidang akademik.  

 “Saya hargai keberanian kalian untuk mengatakan ini semua,” kata Ariffin kepada para 

mahasiswa. “Tapi itu semua butuh waktu, proses, dan perjuangan. Tentunya ini bukanlah sulapan 

yang bisa langsung jadi dengan hanya mengibas sapu tangan. Namun kalian harus percaya 

bahwa semua akan terwujud apa yang kalian inginkan. Ini hanya soal waktu.”  

 Mendengar janji Ariffin, para mahasiswa langsung terdiam dan tertunduk. Ungkapan 

Ariffin seolah hujan di tengah penantian panjang di musim kemarau. Meski dalam hati mereka 

masih gamang, namun mereka berharap bahwa ini semua akan segera terwujud sehingga proses 

perkuliahan menjadi nyaman dan nantinya ketika mereka lulus serta mencari pekerjaan mereka 

tidak diremehkan.  

 Namun, kalau mereka sadar bahwa sebenarnya masa kerja Ariffin sebagai Pembantu 

Rektor 1 akan segera berakhir, maka sebenarnya apa yang dikatakan Ariffin hanyalah kata 

penghibur hati yang lara. Karena berharap Ariffin di sisa penghujung masa kerjanya sebagai 

Pembantu Rektor bidang akademik, tentu itu tidak mungkin karena waktu akan segera berakhir.  
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 Maka perkataan Ariffin sebenarnya janji yang telah tercatat sebagai hutang yang harus 

dipenuhi. Namun, Ariffin sadar dia akan segera berakhir menjadi Pembantu Rektor 1 ditambah 

status dirinya hanya sebagai Pembantu Rektor yang tugasnya hanyalah membantu tugas rektor, 

sementara kewenangan sepenuhnya ada di tangan rektor. Maka sebenarnya dalam hati kecil 

Ariffin  pun ada kegamangan tentang perkataannya kepada mahasiswa. Kecuali jika takdir lain 

menghendakinya sehingga ia bisa mewujudkan janji-janjinya.  

 “Tapi kalaupun bukan saya yang menjadi Pembantu Rektor 1. Dan mungkin saya tidak di 

Universitas Trunojoyo Madura lagi,” kata Ariffin. “Saya berharap siapa saja yang akan menjadi 

Pembantu Rektor 1 nantinya, atau siapapun yang akan menjadi Rektor Universitas Trunojoyo 

Madura nantinya, bisa mewujudkan janji saya kepada para mahasiswa.”  Inilah awal takdir itu 

bergerak dan tidak siapapun tahu kemana takdir itu berpihak. Pengabdian Ariffin sebagai 

Pembantu Rektor Bidang Akademik terbatas oleh wewenang dan periode.  

Sementara kerja membangun budaya akademik memang tidak mudah dan butuh waktu 

yang panjang.  Namun apalah arti sebuah cita-cita dan mimpi, jika memang kuasa dan waktu 

harus berkata lain. Toh, semua sudah ada yang menggariskan. Manusia boleh berkeinginan dan 

berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan segalanya.  

“Terimaka kasih semuanya. Terimakasih atas waktu dan kerja hebatnya,” kenang Ariffin 

berkaca-kaca saat itu. “Kepada rektor, kolega, para karyawan, dan para mahasiswa, saya mohon 

maaf bila kerja saya selama menjadi Pembantu Rektor 1 masih jauh dari harapan. Namun 

percayalah bahwa saya sudah berusaha secara maksimal. Saya ingin menuntaskan mimpi dan 

cita-cita saya membangun kampus ini. Tapi apalah daya, karena kita semua memang dibatasi 

waktu. Kecuali masih ada kesempatan untuk melanjutkan kerja yang belum selesai, dan memang 

tidak pernah selesai.”  
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Mewaqafkan Tubuh  

 

Memang takdir tidak pernah ada yang tahu. Rupanya sebelum Ariffin menyelesaikan 

jabatannya sebagai Pembantu Rektor 1, ternyata sejarah berkata lain. Sejarah memintanya 

tinggal. Jaman menghendakinya dalam waktu yang lama. Karena perubahan masih berharap 

untuk menunggu sentuhannya. Dan periode pun tidak bermakna apa-apa. 

“Pak Ariffin saya minta untuk tidak terburu-buru pulang ke Malang,” pinta Ikhsan 

Semaoen. “Karena kampus ini masih membutuhkan Pak Ariffin untuk menjadi nahkodah,” 

tambahnya.  

“Kenapa Pak Ikhsan tidak melanjutkan untuk periode yang kedua,” tanya Arrifin kepada 

Ikhsan Semaoen, Rektor Universitas Trunojoyo Madura saat itu. “Bukankah kampus ini masih 

membutuhkan sumbangsih Pak Ikhsan,” lanjutnya. 

“Usia yang membuat saya harus segera balik ke Universitas Brawijaya,” jawab Ikhsan 

tegas. “Untuk itu saya minta Pak Ariffin melanjutkan kepemimpinan ini agar kampus ini tidak 

terputus oleh ide-ide yang pernah kita gagas dan tuangkan.” 

Permintaan ini membuat Ariffin berpikir. Kerja menjadi Pembantu Rektor 1 selama 

kurang lebih tiga tahun ternyata belum cukup memberi perubahan signifikan. Gerakan perubahan 

mentalitas dan membangun kultur akademik masih membutuhkan pengawalan. Kerja memang 

belum selesai.  

Selain hal tersebut, permintaan dari teman-teman yang berada dalam lingkungan 

Universitas Trunojoyo Madura membuat niatnya untuk segera kembali ke Malang untuk 

berkumpul dengan keluarga harus tertunda.  

Dan yang lebih penting tangisan para mahasiswa saat itu masih mengiang dalam 

ingatannya. Janji yang diucapkannya kepada mahasiswa untuk segera membangun gedung 

sarana dan prasarana serta akreditasi jurusan ataupun universitas, masih terpatri di memorinya. 

Alasan-alasan itulah yang menjadikan Ariffin meneguhkan diri untuk tidak kembali pulang ke 
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Malang dalam waktu dekat. Ariffin harus berani menepati janjinya kepada mahasiswa. Dan 

keluarga pun harus menjadi urutan yang kesekian.  

“Keluarga sudah mewakafkan pikiran dan waktu saya untuk Universitas Trunojoyo 

Madura,” kata Ariffin, “Hidup saya akan saya berikan kepada kampus ini agar tubuh yang 

dititipkan Tuhan ini bisa berguna untuk kemanfaatan peradaban,” lanjutnya.  

Maka, Arrifin pun maju untuk berkompetisi dengan calon yang lain. Tahun 2006 calon 

yang maju untuk menjadi calon rektor Universitas Tronojoyo Madura saat itu masih berasal dari 

orang luar universitas. Saat itu nama-nama calon ada yang berasal dari ITS dan Arrifin yang 

memang berasal dari Universitas Brawijaya Malang.  

Dalam pemilu raya, yang melibatkan semua komponen universitas, Arrifin muncul 

diurutan kedua. Namun saat pemilihan di tingkat senat, Arrifin menempati urutan pertama. 

Hingga akhirnya ia ditetapkan oleh Presiden saat itu sebagai Rektor Universtas Trunojoyo 

Madura periode 2006-2010. Maka Ariffin pun kembali bekerja dengan jabatan ganda; sebagai 

Rektor terpilih sekaligus sebagai Pembantu Rektor 1 sampai tahun 2007.  

Terpilihnya Arrifin sebagai rektor Universitas Trunojoyo Madura, tentu bukanlah nikmat 

yang harus disikapi dengan pesta. Terpilihnya Arrifin menjadi rektor adalah ujian sekaligus 

tantangan dalam membangun kampus Universitas Trunojoyo Madura untuk menjadi lebih baik. 

Masalah, hambatan, dan peluang dalam membawa Universitas Tronojoyo Madura membentang 

di depan.  

Kampus Tronojoyo tidak bisa dikelola dengan hanya duduk manis. Kampus ini butuh 

sentuhan dengan kemeja dilipat. Dengan gerak dan lari agar kampus ini bisa menembus dan 

keluar dari ketertinggalan.    

“Maka dengan bismillah, saya menerima amanah ini sebagai bentuk ibadah,” terang 

Ariffin. “Semoga perjalanan amanah ini menjadi jalan bagus untuk pembangunan peradaban di 

bumi Madura.” Semoga!  
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Membangun dengan Hati  

 

 Hari pertama menjadi Rektor Unversitas Trunojoyo Madura, Ariffin langsung bergerak.  

Ia kumpulkan kembali problem-problem selama ia menjabat sebagai Pembantu Rektor 1. Ia 

kumpulkan semua sumber daya yang menopang universitas; dosen, karayawan, mahasiswa dan 

stakeholder lain.  

 “Hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk membangun kampus kita tercinta 

dengan serius dan hati yang tulus,” begitu pidato pertama Ariffin  di hadapan masyarakat 

kampus. “Saya masih seperti yang kemarin. Orang yang ini ingin bersama-sama dengan saudara-

saudara untuk membangun kampus ini agar semakin maju dan tumbuh.”  

 Tepuk tangan pun riuh. Optimisme dan gurat harapan terpampang jelas. Antusiasme 

warga kampus sebagai modal besar Ariffin untuk membangun Universitas Trunojoyo Madura 

menjadi kampus yang lebih bermartabat; cerdas, kompetitif dan berkarakter (akhlakul karimah).  

Maka, Ariffin memetakan, menjelaskan, membenahi dan bekerja untuk segera move on.  

 Maka tiada jalan lain, pembenahan ke dalam adalah langkah awal yang harus dilakukan 

oleh Ariffin sebagai rektor. Ia kemudian menata sistem akademik; menuntaskan perijinan 

program studi --  yang selama pe-negeri-an kampus, jumlahnya yang tidak lebih dari sebelas ijin 

program studi --, menggerakkan staf pengajar untuk segera kuliah lanjut, dan meningkatkan 

kualitas karyawan sebagai tenaga supporter akademik.  

 “Itu saya lakukan dalan rangka penguatan kelembagaan,” terang Ariffin menjelaskan. 

“Sebelum kampus ini menembus keluar, kampus ini harus kuat secara kelembagaan. Percuma 

terlihat besar di luar namun di dalam rapuh dan berantakan.” 

 Lalu, program pun satu persatu mulai dijalankan. Program-program studi yang beroperasi 

tanpa ijin mulai berbenah. Pengisian borang prodi pun mulai dilakukan.  “Ijin prodi ini sangat 

sangat penting. Tanpa ijin prodi maka kampus ini menjadi kampus liar,” tegasnya.  
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 Maka semua dosen yang ada di masing-masing program studi pun bergerak bersama. 

Dengan dibantu staf akademik, tak jarang mereka sering melembur dan tidak pulang. “Ini adalah 

perjuangan kita semua,” kata Ariffin.  

Selain perijinan program studi, di awal kerja menjadi rektor, Ariffin pun berusaha 

meningkatkan kualitas para dosen dengan mendorong mereka untuk segera melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih  tinggi.  

“Ini juga tidak kalah penting,” terang Ariffin. “Dosen kita saat itu yang bergelar doktor 

sangat sedikit. Tidak lebih dari lima. Bahkan ada dosen yang masih bergelar sarjana. Ini kan 

tidak baik buat pengembangan universitas.”  

Karenanya Ariffin segera mengumpulkan para dosen dan mendorong mereka untuk 

‘pergi’ dari kampus untuk menempah diri baik di kampus dalam negeri ataupun kampus yang 

berada luar negeri.  

“Saya memberikan jalan untuk memperoleh beasiswa kepada mereka,” katanya. “Yang 

usianya di bawah 35 tahun saya paksa mereka untuk ke luar negeri. Sementara yang sudah senior 

saya suruh memilih di dalam atau sekolah di luar negeri.”  

Selain itu, sebagai rektor, Ariffin juga melakukan pembenahan di tingkat staf akademik. 

Harus diakui proses transisi dari swasta ke negeri, kampus Trunojoyo menyisakan problem staf 

akademik di bidang kemampuan dan pendidikan.  

“Karena itu saya harus meningkatkan kemampuan mereka agar mereka bisa bekerja 

mengikuti ritme sebagai kampus negeri,” terang Ariffin. “Untuk itu saya juga memberi jalan 

untuk mereka sekolah lagi dan melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian 

mereka.”  

Dari langkah-langkah tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualiatas sumber 

daya manusia yang ada di lingkungan universitas sehingga pada akhirnya tercipta penguatan 

kelembagaan universitas.  
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Maka gairah itu pun mulai menyembul lambut laun. Harapan akan matahari yang lebih 

terang pun mulai hadir. Meski sinar itu masih begitu pagi, tapi paling tidak ada asa di kemudian 

hari.  
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Memeluk Pesantren  

 

Meski gairah sudah ditebar, namun membangun tentu tidak semudah yang dibayangkan. 

Ada persoalan mentalitas, kebudayaan, dan komitmen bersama. Selain itu stakeholder lain 

seperti masyarakat Madura yang belum percaya dengan Universitas Trunojoyo Madura. 

“Saya kira ini hal yang wajar, kerena masyarakat masih butuh melihat seberapa kampus 

ini bisa berbuat banyak dan berkontribusi kepada rakyat Madura dan sekitarnya,” katanya. 

“Tentu tantangan ini harus dijawab dengan prestasi yang membanggakan.”  

Memang budaya masyarakat Madura yang melihat pendidikan umum dianggap kurang 

penting dibanding pendidikan agama, menjadikan Universitas Trunojoyo Madura yang 

semestinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat justru kurang optimal. 

Mahasiswa yang belajar di kampus yang dibangun di atas tanah 30 ha ini malah lebih banyak 

dari daerah lain di luar Pulau Madura.  

“Dikotomi tentang pendidikan agama-umum membuat pilihan masyarakat terhadap 

perguruan tinggi masih kurang maksimal,” katanya. “Sehingga kampus saat itu hanya memiliki 

kurang dari seribu.”  

Situasi tersebut menjadikan Ariffin harus mencari jalan agar warga Madura muncul 

kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang 

memiliki peran strategis untuk menggerakan itu adalah pesantren. Institusi religius itu memiliki 

peran strategis dalam mengembangkan pendidikan di Madura.  

Maka Ariffin mulai bergerilya datang ke pesantren-pesantren . “Saya sowan para kiai-kiai 

yang ada di Madura untuk silaturohmi dan memberikan gambaran tentang Universitas Trunojoyo 

Madura,” kata Ariffin. “Setelah mereka mengenal tentang kampus, maka kami berikan mereka 

para santri beasiswa untuk bisa kuliah di Universitas Trunojoyo Madura.”  

Dengan memberikan beasiswa kepada para santri untuk kuliah, berarti tidak saja 

memberikan semangat kepada mereka. Namun langkah ini juga sebagai jalan keluar bagi para 

santri yang kurang beruntung secara ekonomi untuk bisa melanjutkan  kuliah di perguruan tinggi.  
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“Sebelum ada beasiswa Bidik Misi, saat itu kami carikan beragam beasiswa yang berasal 

dari institusi swasta yang ada baik di Jawa Timur maupun di Jakarta,” kenang Ariffin. “Saya 

mengajak mereka untuk berpartisipasi membangun negara melalui pendidikan dengan cara 

memberikan beasiswa bagi santri yang tidak mampu secara eknomi.” 

Gerakan itu ternyata cukup efektif dan populer. Sejak saat itu gerakan kesadaran untuk 

kuliah semakin tumbuh pada masyarakat Madura, khususnya di pesantren. Mahasiswa yang 

berasal dari Madura, utamanya yang dari pesantren mengalami peningkatan baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada dari yang kurang dari 1000 

mahasiswa kemudian meningkat menjadi kurang lebih 7000 mahasiswa dalam kurun waktu 

kurang dari lima tahun.  

“Gairah untuk kuliah dari masyarakat pesantren tentunya melahirkan semangat sekaligus 

kebanggaan bagi kami,” kata Ariffin. “Ini artinya masyarakat sudah mulai menerima keberadaan 

Universitas Trunojoyo Madura sebagai bagian dari mereka untuk bersama-sama membangun 

masyarakat melalui dunia pendidikan.”  

Dinamika dan denyut yang terus riuh menjadikan Universitas Trunojoyo Madura semakin 

berada dalam derap depan pembangunan masyarakat Madura. Tentunya peran Rektor sebagai 

nahkoda institusi sangat menentukan dalam menjawab kepercayaan masyarakat yang mulai 

muncul dan lahir.  
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Transisi Budaya  

 

Setelah masyarakat Madura sebagai bagian penting bagi perkembangan universitas sudah 

memberikan hatinya kepada universitas, maka langkah yang tidak kalah penting adalah 

bagaimana menguatkan kembali perangkat sumber daya manusia yang dimiliki universitas.  

“Tentu tantangan dari dari dalam kampus juga tidak kalah besar,”  kata Ariffin. “Yang 

tidak kalah berat adalah bagaimana kita menghadapi transisi budaya kinerja para staf dari budaya 

kampus swasta menuju budaya kampus negeri.”  

Dalam budaya ‘swasta’, terlebih kampus swasta yang ada di daerah, sering kinerja staf 

kita tidak dikejar dengan target yang jelas seperti akreditasi, kedisiplinan kerja, sistem 

administrasi, dan budaya ilmiah yang  jauh dari ideal. Sehingga kampus terkesan jalan di tempat 

dan asal mendapatkan mahasiswa semata. Ini terjadi karena ketidakadaan budaya akademik yang 

memadai.  

“Sementara kampus yang statusnya negeri, biasanya lebih rapi dan lebih hidup budaya 

akademiknya,” terang Ariffin. “Dalam kampus negeri, administrasi, laporan akademik dan 

keuangan lebih rigid dan kompleks.”  

Fakta inilah yang menjadikan Ariffin, dengan statusnya sebagai rektor mau tidak mau 

harus melakukan perubahan kebudayaan berkaitan dengan budaya akademik di Universitas 

Trunojoyo Madura. Untuk menciptakan kultur akademik yang lebih dinamis ia datangkan tenaga 

ahli dari kampus negeri yang sudah mapan dan besar.  

“Saya juga mendatangkan tenaga ahli untuk karyawan agar memiliki pengetahuan yang 

lebih mumpuni,” kata profesor pertanian ini. “Kalau staf yang sudah memiliki keahlian 

berkewajiban melakukan transformasi kepada karyawan yang lain.”  

Merubah kebudayaan meskipun tidak semudah yang dikira, namun Ariffin tetap yakin 

bahwa mentalitas dan etos akan bisa berubah menjadi lebih baik. Namun itu semua 

membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Maka, selain tranformasi pengetahuan, 

diciptakan manajemen kontrol terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam universitas.  
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“Saya memberikan perintah kepada kepala bagian atau kepala sub bagian untuk 

mengontrol dan memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya agar bekerja lebih baik,” 

terang Ariffin. “Saya bilang ke mereka, ‘jangan sampai saya tahu lebih dahulu apa yang 

dilakukan para staf dibanding kalian’.”  

Dengan kontrol melalui kepala bagian dan pemberian contoh yang baik seperti diyakini 

oleh Ariffin akan terjadi perubahan budaya kerja yang lebih baik. “Dan Alhamdulillah mulai 

terbukti bahwa ada perubahan sikap dan mental dari para karyawan, meskipun itu tidak bisa 

frontal,” jelas Ariffin.  

Disamping melalui transformasi pengetahuan, yang dilakukan Ariffin adalah melakukan 

perekrutan karyawan baru yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada lagi 

karyawan yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. “Di sisi lain pegawai baru yang 

memiliki kualifikasi juga berkewajiban memberikan tranformasi ilmunya dan pelatihan kepada 

karyawan lama yang belum memiliki cukup kecakapan dalam bekerja,” kata Ariffin.  

Membangun dan merubah kebudayaan memang membutuhkan strategi dan keberanian 

dalam mengambil kebijakan. Namun di atas semua dibutuhkan langkah bijak yang lebih 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan pembelajaran bersama dalam rangka membangun 

sistem dan budaya baru yang lebih utuh dan menyeluruh.  

“Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan mereka semua 

bahwa kita membangun kampus besar dan bermartabat,” pesan Ariffin.  
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Menjumpai Ketidakbanggaan 

 

Di atas masalah sumber daya staf yang kurang mumpuni dan profesional, persoalan lain 

yang tidak kalah penting adalah menghadapi bagaimana kualifikasi staf pengajar. Meski sudah 

didorong untuk kuliah yang lebih tinggi dan pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu, namun itu 

tidak mudah. “Banyak dosen yang kemampuan bahasa asingnya tidak cukup sehingga mereka 

kesulitan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri,” terang Ariffin. “Padahal pintu untuk 

pergi ke luar negeri itu begitu terbuka. Namun, bersyukur mereka masih mau dan bisa di dalam 

negeri.”  

Pentingnya para dosen melanjutkan kuliah itu hal yang sangat penting dan serius. 

Disamping ini menyangkut persoalan tuntutan akademik. Ini juga menyangkut persoalan 

meningkatkan kemampuan akademik dosen. “Bagaimana dosen bisa berkembang jika mereka 

tidak lanjut kuliah,” terang Ariffin.” Sementara kemampuan mahasiswa semakin hari semakin 

meningkat.”  

Karenanya sekolah, sekolah, dan sekolah lagi bagi dosen adalah keharusan yang harus 

ditempuh dan dilalui oleh para staf pengajar. Selain melanjutkan studi lanjut, untuk 

meningkatkan kualitas dosen dalam mengajar, Ariffin juga mewajibkan para dosen untuk 

membikin SAP (Satuan Acara Pengajaran). Dengan SAP ini dosen bertanggung jawab terhadap 

matakuliah yang diampu sehingga ada target yang tercapai dari matakuliah yang diberikan 

kepada mahasiswa.  

“SAP ini kelihatanya sepele, tapi ini sangat penting bagi sistematika pengajaran seorang 

dosen dan mahasiswa,” terang Ariffin. “Dengan SAP ini saya ingin memberitahukan bahwa 

mengajar itu ada rencana, tahapan, metodologi, strategi dan goal yang akan diraih dalam 

perkuliahan.”  

Dengan budaya tertib seperti ini lambat laun akan tercipta budaya akademik yang lebih 

tertata dan dan sistematis. Mahasiswa pun diuntungkan dengan rencana yang terukur melalui 

SAP seperti itu. Dan lambat laun budaya mengajar dengan rencana target menjadikan lahirnya 

kebiasaan bahwa mengajar itu bukan sekedar transformasi pengetahuan. Lebih jauh dari itu, 
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mengajar adalah proses transformasi mentalitas budaya tertib, terukur, dan terarah pada 

mahasiswa.  

Selain persoalan tersebut, persoalan yang paling penting yang dialami dosen Universitas 

Trunojoyo Madura adalah persoalan sense of belonging. Perasaaan ikut memiliki universitas ini 

belum sepenuhnya muncul. Perasaan minder, perasaan tidak bangga menjadi bagian dari warga 

akademik Univerisitas Trunojoyo Madura masih belum sepenuhnya lahir.  

“Bagaimana kita bisa membangun peradaban jikalau kita tidak merasa bangga dengan 

institusi dimana peradaban akan kita semayamkan,” kata Ariffin. “Bagi saya untuk bisa kerja 

optimal, maka ikhlas dan merasa bangga dengan institusi dimana kita bekerja adalah salah satu 

syaratnya.”  

Untuk itu Ariffin berusaha membuat kebanggaan kepada mereka. Para staf pengajar 

dibikin percaya bahwa bekerja di Universitas Trunojoyo Madura bukanlah sekedar ekonomi 

(uang) semata. Lebih jauh dari itu bekerja di Universitas Trunojoyo Madura adalah membangun 

proyek pencerahan bagi umat manusia, khususnya masyarakat Madura.  

“Semangat seperti itu harus selalu ditanamkan kepada para dosen,” terangnya. “Sehingga 

mereka bekerja dengan hati bukan dengan hitung-hitungan ekonomi semata.”  

Maka gerakan untuk melakukan penelitian bagi para dosen terus dikembangkan Ariffin. 

Sekolah ke jenjang yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri terus dihembuskan. Seminar 

dalam negeri ataupun ke luar negeri dibudayakan. Memberikan reward kepada dosen yang 

beprestasi juga diberikan. “Itu semua agar para dosen merasa bangga untuk menjadi bagian dari 

masyarakat Universitas Trunojoyo Madura,” harap Ariffin.  

Memang langkah yang terkesan pragmatis ini masih bisa diuji efektivitasnya. Namun, 

berbagai langkah strategis memberikan angin segar kepada para dosen untuk berkiprah dan 

menunjukan eksistensinya dalam dunia akademik. Jika memang mereka hebat tentu mereka 

menjawab ini dengan karya, karya, dan karya. Bukan dengan perasaan menjadi dosen hebat tapi 

tidak pernah  berbuat apa-apa.  
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Capaian Mimpi  

 

Membangun memang bukanlah hal yang mudah. Apalagi membangun budaya, sistem, 

dan mentalitas. Dibutuhkan kesabaran sekaligus keyakinan. Dan juga waktu yang tidak saja 

berentang lama, melainkan juga waktu yang berkualitas; waktu dengan sejuta proses yang tidak 

mengenal letih, syakwa sangka, dan keputusasaan.  

Selama empat tahun menjadi rektor, tepatnya 2006-2010, Ariffin telah banyak berbuat. 

Dengan prioritas penguatan ke dalam kelembagaan membuat Ariffin telah menyebarkan virus 

perubahan yang signifikan; pengurusan perijinan, meningkatkan kemampuan staf, meningkatkan 

profesionalitas staf pengajar, hingga meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa.  

Prioritas-prioritas program tersebut tentu ada capaian-capaian terukur yang bisa 

digambarkan; perijinan program studi yang semula masih di bawah sepuluh program studi yang 

berijin, periode ini tercapai tiga puluh program studi yang keluar surat ijinya. “Tentu ini 

membuat kampus ini menjadi kampus yang tertib,” kata Ariffin  

Selanjutnya dalam upaya peningkatan staf akademik, pada periode ini terlihat ada 

peningkatan kualitas staf yang sangat signifikan. Banyak staf yang sudah ahli di bidang 

komputer. Kedisiplinan juga nampak terlihat. Budaya tanggung jawab juga sudah mulai melekat 

dalam keseharian staf akademik. “Meski belum semuanya, namun perubahan tersebut 

menebarkan optimisme,” ujar Ariffin.  

Dalam bidang peningkatan komitmen dan profesionalitas staf pengajar, hal ini nampak 

dari kesadaran para dosen untuk membuat dan mengaplikasikan SAP dalam pengajaran serta 

menulis artikel ilmiah. Selain itu sudah mulai banyaknya para dosen yang meneruskan jenjang 

studi baik yang studi dalam atau pun keluar negeri. Di tambah dengan banyaknya para staf yang 

mendapatkan dana penelitian yang berasal dari DIKTI. “Itu semua menandakan bahwa para 

dosen sudah mulai terbiasa dengan kultur akademik yang menyenangkan,” kata Ariffin. “Meski 

kebanggaan sebagai warga universitas tetap butuh ditingkatkan.”  

Selain itu hal lain yang menjadi prioritas Ariffin adalah meningkatkan jumlah mahasiswa 

untuk kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Tentu peningkatan jumlah mahasiswa ini harus 
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diikuti dengan kualitas yang memadai dalam diri mahasiswa. Dalam periode ini, jumlah 

mahasiswa mengalami kenaikan yang luar biasa. Dari hanya sekitar seribu mahasiswa yang 

belajar, kini menjadi lebih dari tujuh ribu mahasiswa yang belajar di kampus ini. “Yang 

membanggakan lagi dari ribuan mahasiswa yang kuliah, sebagian besar adalah lulusan dari 

pesantren,” terang Ariffin. “Artinya sudah ada kesadaran dalam masyarakat pesantren untuk 

melanjutkan studi lebih jauh ke universitas.”  

Tentu bukan hanya kuantitas yang mengalami kenaikan. Kualitas mahasiswa juga diikuti 

oleh gaduhnya kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Kini di Universitas Trunojoyo Madura di 

setiap pojok kampus selalu nampak kegiatan mahasiswa; seminar, workshop, penelitian, diskusi 

hingga demonstrasi. “Ini artinya budaya akademiki juga mulai hidup,” kata Ariffin. “Inilah 

dinamika kampus yang terus berdenyut.”  

Dari denyut kehidupan mahasiswa itu lahirlah berbagai prestasi yang membanggakan 

baik tingkat lokal, regional, hingga nasional. “Saya bermimpi mahasiswa Universitas Trunojoyo 

Madura nantinya ada yang berprestasi di tingkat internasional,” harap Ariffin.  

Di atas itu semua; prestasi dan capaian, laku empat tahun selama menjadi rektor, 

belumlah waktu yang cukup untuk membangun peradaban yang spektakuler. Universitas ini 

masih membutuhkan gerakan revolusi untuk membangun peradaban yang lebih gemilang, berani 

dan memukau. Dan itu butuh waktu, kebersamaan, dan niat baik dari semua pemangku 

kepentingan. Tanpa ini semua, batu prestasi yang telah ditanam Ariffin hanya akan menjadi 

kenangan.  
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Waktu yang Berkehendak 

 

Kehadiran Ariffin selama menjadi rektor periode 2006-2010, ternyata dirasa belum cukup 

untuk menuntaskan mimpi dan harapan warga universitas. Capaian dan prestasi yang diukur 

masih membutuhkan sentuhan tangannya. “Karenanya saat itu semua warga sivitas akademika 

meminta saya kembali untuk mencalonkan kembali menjadi  rektor,” kenang Ariffin.  

Keinginan warga Universitas Trunojoyo Madura kepada Ariffin supaya masih mau 

menjadi rektor periode kedua itu dibuktikan dengan kemenangan Ariffin di pemilihan rektor. 

Semua tahapan dan proses pemilihan; dari penjaringan, penyaringan, hingga pilihan senat 

dimenangkan oleh Ariffin.  

 Fakta itulah yang membuat Ariffin tidak bisa mengelak untuk menghindar. Ia pun 

akhirnya menunda untuk kembali pulang ke Malang. “Namun keluarga saya telah mewaqafkan 

tubuh, waktu dan pikiran saya untuk kemajuan universitas,” kata Ariffin. “Inilah yang membuat 

saya kuat dan bertahan untuk berbuat lebih baik dan banyak lagi kepada Universitas Trunojoyo 

Madura.” 

 Keinginan warga akademik, dukungan penuh dari keluarga, dan keinginan hati yang kuat 

dari Ariffin untuk mengabdi melalui pendidikan, membuat Ariffin kembali harus melipat lengan 

baju kembali. Langkah besar kembali dibentangkan. Mimpi yang tertunda kembali dibuka. Dan 

waktu harus kembali dijabarkan.  

 Maka setelah terpilihnya dan pelantikan Ariffin menjadi rektor periode kedua, program-

program selama empat tahun ke depan pun dicanangkan. Desain capaian periode pertama yang 

belum tuntas segera dilanjutkan. Harapannya semua mimpi-mimpinya tentang Universitas 

Trunojoyo Madura yang lebih besar, beprestasi, berkarakter dan bermartabat akan segera 

tergapai. 

Ariffin pun kemudian menyusun strategi. Menetapkan prioritas jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. Setelahnya kabinet pun dibentuk. Para kabinet inilah yang akan 

menjabarkan segala ide dan gagasan Ariffin dalam periode kedua. Periode yang penuh harap. 
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Periode dengan keinginan supaya Universitas Trunojoyo Madura menjadi ikon peradaban dan 

pembangunan sumber daya manusia Madura dan Indonesia.  

Dalam periode 2010-2014, Ariffin ingin menegaskan bahwa dalam mengelola perguruan 

tinggi dibutuhkan kemegahan hati, gemerlap bangunan, kegaduhan prestasi dan kebersamaan 

agar Universitas Trunojoyo Madura lebih dikenal di dunia ‘luar’.  Itulah kenapa kemudian dalam 

periode ini Ariffin mengedepankan pembangunan yang lebih memiliki efek dentuman yang 

tercatat oleh waktu dan sejarah.  

“Kalau dalam periode yang pertama saya lebih mementingkan terhadap penataan 

kelembagaan agar lebih kuat dan sehat, maka periode kedua adalah bagaimana membawa 

kampus ini lebih dikenal di tingkat nasional,” kata Ariffin. “Maka di periode kedua harus ada 

gerakan yang mengabarkan bahwa kampus ini memang pantas diperhitungkan. Dan apakah 

periode ini memang bisa tercapai keinginan itu, hanya waktu yang tahu.” 

Dan memang waktu akan menunggu gerakan Ariffin berikutnya. Waktu adalah pilihan 

dengan banyak jalan. Jalan membuat hal yang lebih baik. Atau sebaliknya jalan yang mengantar 

segalanya menjadi mundur ke belakang. Ariffin sudah memberikan yang terbaik pada periode 

pertama menjadi rektor. Dan sejarah pun kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk 

kembali membuktikan kepada waktu agar Universitas Trunojoyo Madura semakin baik, baik, 

dan terus baik.  
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Simbol  

 

Pada periode kedua ini, Ariffin menetapkan prioritas yang sedikit agak berbeda. Kalau 

pada periode pertama sang rektor lebih menekankan kepada pembangunan budaya kerja, 

kedisiplinan, etos kerja, peningkatan kualitas staf, budaya akademik warga  dan penguatan 

kelembagaan. Meski masih ada ketidaksempurnaan, capaian periode pertama telah memberikan 

harapan yang lebih terang.  

Selanjutnya pada periode kedua ini, Ariffin ingin bergerak lebih keluar membawa 

Universitas Trunojoyo Madura agar lebih dikenal sebagai institusi agung, besar dan penuh 

dinamika intelektual. Namun saat yang bersamaan periode kedua ini Ariffin ingin juga kampus 

juga lebih memancarkan kemegahan.  

“Kemegahan gedung dan sarana prasarana juga menjadi penting,” kata Ariffin. “Fasilitas 

ini menjadi perlu untuk menumbuhkan kebanggaan mahasiswa dan warga sivitas akademika 

yang lain. Mereka tidak perlu malu, minder dengan kampus yang lain.”  

Itulah kenapa pembangunan gedung, sarana prasarana perkuliahan, dan fasilitas yang lain 

menjadi prioritas pertama Ariffin dalam kerja periode kedua ini. Harapannya pemenuhan 

kebutuhan ini menjadikan mahasiswa betah di kampus melakukan aktivitas yang mendukung 

proses belajar mereka.  

“Saya pernah didatangi mahasiswa. Dengan menangis mahasiswa tersebut minta kepada 

saya secara langsung agar memberikan fasilitas mahasiswa,” kenang Ariffin. “Menurutnya 

banyak mahasiswa yang kurang maksimal karena kurangnya fasilitas yang diberikan kepada 

mereka.”  

Apa yang ditangisi mahasiswa terhadap Ariffin tidaklah berlebihan. Selama kurun waktu 

sepuluh tahun, bahkan ketika Ariffin masih menjadi rektor periode pertama, banyak fasilitas 

kampus jauh dari ideal; banyaknya gedung perkuliahan yang harus dibenahi, fasilitas praktikum 

yang jauh dari sempurna, serta sarana dan prasarana lain yang tidak laik.  
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“Bahkan saat itu masih sering dijumpai perkuliahan malam karena ruang kuliah tidak 

mencukupi,” terang Ariffin. “Inilah yang harus dicarikan jalan keluar. Inilah mengapa dalam 

periode kedua ini prioritas pertama saya adalah melengkapi kekurangan sarana dan prasarana itu 

semua.”   

Selain itu prioritas pembangunan gedung Universitas Trunojoyo Madura didasari oleh 

kenyataan atas tingginya animo masyarakat yang mendaftar di kampus yang pe-negeri-anya 

dilakukan pada tahun 2001 ini. “Tentu tantangan bagi kami pengelola di saat banyak masyarakat 

yang sudah menjatuhkan pilihan untuk kuliah di Universitas Trunojoyo Madura,” jelas Ariffin. 

“Dengan dibangunnya banyak ruang kuliah dan fasilitas yang lain, kampus siap menampung 

berapapun jumlah mahasiswa yang akan kuliah di sini.”  

Namun pembangunan gedung bukanlah prioritas satu-satunya. Pada periode kedua, 

Ariffin juga akan menekankan pada kualitas akademik dan prestasi masyarakat kampus. 

Mengejar akreditasi institusi adalah salah satunya yang harus dicapai dalam periode kedua. 

“Kami tidak ingin gedungnya bagus tapi prestasinya kosong,” kata Ariffin. “Saya ingin 

gedungnya bagus, namun prestasinya juga harus bagus. Jadi keduanya jalan.” 

 Dengan dibangunnya gedung kuliah, labolatorium dan fasilitas yang lainnya, tentu 

harapannya juga diikuti oleh prestasi akademik yang mumpuni; akreditasi institusi, prestasi 

nasional, gelar internasional harus juga diwujudkan. Sehingga Universitas Trunojoyo Madura 

bisa mengukir peradaban dengan sempurna.  
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Komisi X  

 

Setalah menetapkan prioritas pembangunan fasilitas dan sarana prasarana kampus,  

Ariffin segera menyusun langkah-langkah strategis untuk segera mewujudkan prioritas tersebut. 

Tentu strategi harus dimatangkan dengan harapan ketika momen datang rencana tersebut tinggal 

mengeksekusinya. Karena strategi tanpa momen akan menjadi konsep utopia. Sebaliknya, jika 

hanya menunggu momen, strategi akan menjadi lamunan tingkat tinggi.  

Hebatnya dalam awal-awal kerja pada periode kedua ini, Ariffin mendapatkan keduanya. 

Strategi dan momen yang datang bersamaan. Tepat awal bulan Agustus 2010, tidak lama setelah 

pelantikan dan menyelesaikan dan menyusun priorotas program, ada kunjungan anggota DPR RI 

Komisi X ke Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, salah satu agendanya adalah berkunjung ke 

Universitas Trunojoyo Madura.  

“Mendengar kabar akan ada kunjungan anggota dewan pusat saya langsung menyiapkan 

segalanya agar mereka mendengarkan keluhan dan keinginan dari warga universitas,” kata 

Ariffin. “Dengan ketemu mereka dan bercerita, saya berharap mereka mau membantu universitas 

untuk segera menambah dan membangun gedung perkuliahan serta fasilitas yang lainya.”  

Maka di hari yang ditunggu, pertemuan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Komisi X dengan rektor pun telaksana. Waktu itu sekitar 17-19 anggota dewan dari pusat datang 

ke Universitas Trunojoyo Madura dan diterima langsung oleh rektor dan para pembantunya. 

Setelah mendengar pembicaraan dari para anggota dewan, maka giliran rektor yang 

menceritakan problem dan keinginan membangun peradaban melalui Universitas Trunojoyo 

Madura.  

“Waktu itu saya katakan kepada para anggota dewan yang hadir, bahwa Universitas 

Trunonoyo Madura memiliki peran strategis dalam membangun peradaban masyarakat di 

Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya,” terang Ariffin. “Karenanya dibutuhkan 

dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengoptimalkan peran strategis tersebut.”  

Mendengar penjelasan rektor, para anggota dewan terlihat mafhum. Kehadiran Jembatan 

Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura memang dibutuhkan langkah 
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revolusioner untuk memberikan arti perubahan yang lebih baik. Dan mendukung lewat 

membangun keperluan Universitas Trunojoyo Madura adalah langkah jitu untuk melakukan 

percepatan perubahan masyarakat Madura agar semakin sejahtera.  

“Kami dari Komisi X DPR Pusat sepakat untuk mendukung sepenuhnya rencana rektor 

untuk melakukan percepatan pembangunan gedung perkuliahan dan sarana prasarana Universitas 

Trunojoyo Madura,” kata salah satu wakil anggota Komisi X saat itu. “Kami akan mengawal dan 

mendorong eksekutif untuk segera merealisasikan rencana pembangunan ini.”  

Melihat dan mendengar janji dewan tersebut, Ariffin langsung bergerak cepat. Karena 

memang momen tidak pernah datang dua kali. Kesempatan tidak akan pernah kembali. Maka 

setelah pertemuan itu, Ariffin segera pergi ke Jakarta untuk menghadap Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, M. Nuh. Tujuannya satu; menceritakan hasil pertemuan dengan Komisi X DPR.  

“Sepenuhnya saya akan ijinkan dan setujui,” kata M.Nuh ketika itu. “Silahkan pak 

Ariffin membikin perencanaan yang matang dan prioritas. Setelah itu temui saya kembali dan 

mempresentasikan dihadapan saya tentang rancang dan prioritas pembangunan tersebut.” 

Dengan hati berbunga-bunga dan optimisme, Ariffin kembali ke kampus. Keesokannya, 

setelah ia tiba di kampus,  ia kumpulkan para pembantu rektor untuk segera menyiapkan 

segalanya agar bisa segera menghadap kembali menteri untuk presentasi gedung dan bangunan 

universitas. Maka rancang, gambar, anggaran pun segera disiapkan. Dan setelahnya menunggu 

waktu yang tepat untuk kembali kepada menteri untuk presentasi. Harapannya, menteri langsung 

setuju dan merealisasikannya.   

 

 

 

 

 

 



57 | P a g e  
 

Menunggu Waktu  

 

Berjumpa orang penting dengan segala kesibukannya tentu tidak semudah kita ketemu 

dengan orang yang bukan “siapa-siapa”.  Begitu juga rencana untuk kembali bertemu dengan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, memang tidak gampang. Bukan karena sang 

menteri tidak bersedia, namun karena waktu sebagai pembantu presiden, membuat M. Nuh 

begitu sulit membagi waktunya untuk Universitas Trunojoyo Madura.  

“Namun, saya tetap sabar untuk menunggu waktunya pak menteri,” kata Ariffin. “Ini 

butuh perjuangan. Untuk membutuhkan hasil yang maksimal dibutuhkan kesabaran dan 

keyakinan. Dan saya percaya ini hanya soal waktu. Pasti akan segera terjadi.”  

Sambil menunggu waktu yang tepat bertemu dengan menteri. Dan sambil memilihara 

keyakinan dan kesabaran, disaat yang bersamaan, universitas kedatangan tamu dari Jakarta. 

Tamu ini juga tidak kalah penting. Tamu itu adalah Irjen Dikti yang memang bertugas untuk 

melakukan audit kinerja terhadap perkembangan universitas di bawah kementerian yang salah 

satunya adalah Universitas Trunojoyo Madura.   

Dalam auditnya, saat itu ditemukan bahwa gedung dan kantor administrasi (kantor pusat 

yang lama) itu tidak layak digunakan dalam mendukung kegiatan akademik. Karenanya, 

rekomendasi Irjen Dikti harus ada bangunan baru yang layak digunakan untuk mendukung 

keberhasilan proses pengajaran.  

“Tentu temuan tersebut bagi saya adalah peluru baru untuk segera diberitakan kepada 

menteri,” jelas Ariffin. “Dengan dukungan DPR dan temuan Irjen Dikti ini membuat saya 

semakin yakin kalau pak menteri akan segera merealisasikan rencana pembangunan.”  

Namun lagi-lagi ini soal waktu. Bahkan dalam pertemuan pertama dengan menteri, M. 

Nuh secara tersurat mendukung sepenuhnya, Ini hanya soal bagaimana dia semakin yakin 

dengan rencana dan prioritas. Dan itu soal waktu untuk bertemu kembali dengan sang menteri.  

Setelah dicari waktu yang tepat, ada kabar dari staf kementerian, bahwa Pak Nuh bisa 

ditemui di Surabaya. “Waktu itu pihak Kementerian bilang ‘bahwa pak menteri tidak punya 
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waktu khusus untuk Universitas  Trunojoyo Madura’,” kata Ariffin. “Namun mereka bilang 

bahwa ‘pak menteri bisa ditemui di sela-sela acaranya di Surabaya’.”  

Memperoleh informasi tersebut, Ariffin langsung mempersiapkan diri dengan rancang 

dan gambar yang jelas tentu beserta anggarannya. Tidak lupa ia mengajak para pembantu rektor 

dan staf perencanaan. Sehingga waktu presentasi di hadapan menteri didukung oleh supporting 

data yang kuat.  

Dan waktu yang ditunggu itu pun datang. Akhirnya Pak Nuh bisa ditemui di rumah 

kediamanya, Surabaya. Ariffin pun melakukan presentasi dengan detail dan memakan waktu 

yang panjang. Dari sore hingga malam, pak menteri ‘dipaksa’ mendengarkan keinginan 

Universitas Trunojoyo Madura.  

Dalam pertemuan tersebut, Ariffin menjelaskan bahwa prioritas pembangunan yang 

pertama adalah pembangunan gedung Graha Utama yang berlantai sepuluh. “Prioritas ini saya 

ambil karena memanfaatan temuan Irjen Dikti yang mengatakan bahwa ‘kantor administrasi 

lama tidak layak digunakan’,” tegas Ariffin.  “Setelahnya kami akan melakukan ajuan 

pembangunan gedung-gedung dan sarana prasarana yang lain.”  

Setelah mendengar penjelasan dan prioritas pembangunan universitas secara sistematis 

dari Ariffin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun memberikan komentarnya, “Setelah 

mendengar penjelasan dari Pak Ariffin,” buka M. Nuh. “Maka dengan ini saya tegaskan silahkan 

dilanjutkan dan dilaksanakan rencana pembangunan gedung perkuliahan dan sarana prasarana di 

kampus Trunojoyo.”  

Mendengar jawaban tersebut, hati Arffin pun menjadi sejuk. Penantian dan kesabaran 

yang ia pelihara dalam menunggu jawaban sang menteri untuk segera membangun sarana dan 

prasarana perkuliahan akhirnya diperolehnya. Sekarang tinggal segera merealisasikan janji sang 

menteri. Semoga ini adalah awal yang baik dalam menuju kampus yang bermartabat.  
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Batu Pertama 

 

Telang, 29 Oktober 2010. Siang itu begitu cerah. Langit Madura memeluk asa peradaban. 

Kampus begitu terang benderang. Waktu itu menjadi hari yang bersejarah. Waktu yang tidak 

bisa terlupa. Waktu yang menandai awal dibangunnya gedung berlantai 10 di Universitas 

Trunojoyo Madura. Bagi orang lain, mungkin gedung ini biasa. Tapi bagi Ariffin, pembangunan 

ini adalah prasasti akademik sekaligus peradaban. Pembangunan ini adalah simbol bahwa 

membangun peradaban dibutuhkan keteguhan hati yang menjulang.  

Dan hari itu Ariffin  membuktikan semuanya. Selama sekian tahun semenjak 

kedatangannya di Universitas Trunojoyo Madura, baru hari itu ia bisa melihat dan melakukan 

langsung sebuah pembangunan megah dengan segala pernik fungsinya. Hari itu Ariffin 

meletakkan pemancangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung itu.  

“Dengan mengucap bismillahirrohmanirohim, maka pembangunan gedung sepuluh lantai 

ini dimulai,” kata Ariffin. “Semoga pembangunan gedung ini membawa berkah bagi kehidupan 

kampus yang lebih baik.”  

Dalam peletakkan batu pancang pertama itu, dalam hati sang profesor berharap bahwa 

pembangunan ini menghadirkan prestasi, ghiroh, dan semangat untuk melukiskan prestasi bagi 

warga kampus; mahasiswa, dosen, karyawan dan semua yang memangku kepentingan dan 

bertanggung jawab atas kemajuan yang bermartabat di bumi Madura.  

“Saya tidak ingin pembangunan gedung ini hanya menjadi sebatas kebanggaan,” kata 

Ariffin. “Namun pembangunan gedung ini menjadi penanda bahwa prestasi juga harus mampu 

kita lukis setinggi bahkan melebihi gedung ini.”  

Maka peletakan tiang pancang pertama pun mulai ditanam. Di atas lahan 30 ha lahan 

universitas, pancang gedung tersebut gagah menjulang. Dan kalau anda perlu tahu, tiang pancang 

gedung lantai sepeluh ini memakan biaya 8 – 9 milyar. Anda bayangkan kalau tiang pancangnya 

saja menelan biaya milyaran, betapa megah dan mewahnya bangunan gedung pusat Universitas 

Trunojoyo Madura.  
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“Makanya saya tidak mau main-main,” kata sang profesor, Ariffin. “Saya berharap 

nantinya gedung ini menjadi inspirasi bagi perjalanan peradaban di wilayah Madura. Gedung ini 

menjadi ikon terhadap perubahan yang lebih baik di Madura.”  

Setelah pemancangan tiang pada tahun 2010, maka setahun berikutnya, tepatnya pada 

tahun 2011, pembangunan gedung dilanjutkan dengan pengerjaan struktur bangunan. 

Pembangunan struktur ini kurang lebih memakan waktu hampir dua tahun. Tidak ada persoalan 

yang berarti dalam pelaksanaan program pembangunan.  Bahkan di tahun 2012 pelaksanaan 

pembangunan telah rampung dan tuntas.  

Rupanya pembangunan gedung sepuluh lantai yang megah diikuti oleh pembangunan-

pembangunan sarana dan prasarana yang lain. Pada tahun 2011 sampai 2012 dilakukan 

pembangunan gedung perpustakaan. Selain itu pada tahun yang sama juga dibangun gedung 

laboratorium bersama untuk tahap pertama. Dan terakhir dibangun pula gedung kuliah bersama 

sebanyak enam gedung di masing-masing gedung 5 lantai.  

“Ini semua seolah keajaiban bagi saya,” kenang Ariffin. “Saya tidak mengira bahwa 

semuanya secepat itu. Awalnya memang berasal dari kunjungan Komisi X DPR RI pada tahun 

2010. Ini semua adalah komitmen negara untuk membangun Madura agar menjadi lebih baik 

lagi. Agar masyarakat Madura bisa lebih sejahtera.”   

Dan Ariffin yakin bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah digariskan 

oleh Sang Pemilik Alam Raya. Manusia hanya tinggal ikhtiyar, kerja dan berdoa. Selebihnya 

hanya Allah yang menentukan dan menggariskan. Manusia hanya bisa menjalankannya.  
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Mendunia  

 

 Berakhirnya pembangunan gedung perkuliahan dan sarana prasarana lainnya ternyata 

betul-betul memendarkan cahaya ke pelosok negeri. Pada tahun 2012, jumlah mahasiswa 

Univversitas Trunojoyo Madura menembus angka 12.000. Tentu ini bukanlah angka sulapan 

yang hadir secara kebetulan. Melainkan sinergitas antara unversitas dengan masyarakat sivitas 

yang melecut diri untuk lebih memiliki prestasi yang membanggakan.  

 Setelah gedung-gedung dibangun dengan kemegahan, ternyata Unversitas Trunojoyo 

Madura juga diikuti oleh berbagai prestasi yang bisa diukir oleh masyarakat kampus; mulai dari 

prestasi para dosen yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, banyaknya penelitian 

dan temuan yang dihasilkan, hingga temuan yang berhasil dipatenkan.  

 “Prestasi tersebut secara langsung atau tidak langsung pasti memiliki pengaruh terhadap 

pengembangan universitas,” kata Ariffin. “Dan dengan itu semua membuat kampus ini lebih 

dikenal oleh masyarakat.”  

 Selain prestasi yang telah diukir oleh para dosen, mahasiswa juga tidak mau kalah dengan 

para dosennya. Banyak para mahasiswa juga melahirkan prestasi baik di tingkat regional, 

nasional bahkan internasional.  Juara-juara tersebut berasal dari banyak ragam; mulai dari juara 

peradilan semu tingkat nasional, juara tilawati Al-Qur’an tingkat nasional, hingga juara robot. 

Dan yang paling membanggakan ketika mahasiswa teknik berhasil mengukir prestasi di dunia 

internasional saat mereka berhasil menjadi juara dua lomba pembuatan game yang diadakan oleh 

Microsoft di Rusia.  

 “Itu semua membuat saya semakin yakin bahwa Universitas Trunojoyo Madura tidak 

bisa dipandang sebelah mata,” kata Ariffin. “Bangunan yang megah. Prestasi yang mendunia. 

Semuanya adalah kabar buat mereka yang ada di luar sana, bahwa Universitas Trunojoyo 

Madura bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik.” 

 Kabar universitas yang semakin mendunia, tentu juga didengar oleh masyarakat baik 

yang ada di Madura maupun di daerah lain di Indonesia. Lewat media massa yang semakin 

massive menjadikan setiap kabar tentang Universitas Trunojoyo Madura begitu mudah untuk 
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diketahui dan dibaca. Tentu ini menjadi berkah bagi pengembangan universitas di masa 

mendatang.  

 Dan puncak kabar itu dibuktikan pada penerimaan mahasiswa baru yang mendaftar di 

Universtitas Trunjoyo Madura. Pada setiap penerimaan mahasiswa baru, mulai dari tahun 2012, 

calon mahasiswa yang mendaftar di Universitas Trunojoyo Madura mencapai angka kurang lebih 

36. 000 pendaftar.  

 “Angka yang fantastis,” kata Ariffin. “Ini berarti Universitas Trunojoyo Madura lebih 

banyak diminati oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa Universitas Trunojoyo Madura sudah 

mampu bersanding dengan kampus-kampus negeri yang kelahirannya sudah dulu ada.”  

 Dan sekarang jumlah mahasiswa Universitas Trunjoyo Madura yang terdaftar sudah 

menembus angka 12.500 mahasiswa. Hebatnya jumlah tersebut tidak saja berasal dari Madura, 

melainkan dari kota-kota di Jawa Timur, Bandung, Medan, Kalimantan, bahkan ada juga yang 

dari Papua. Realitas ini menandakan bahwa kampus Trunojoyo bukan hanya milik Madura, 

melainkan milik bangsa Indonesia.  

 “Sehingga boleh dibilang kampus ini adalah kampus miniatur dari Indonesia,” terang 

Ariffin. “Ini adalah kampus multikultural, kampus dimana perbedaan dan pluralitas dijunjung 

tinggi-tinggi. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah anugerah.”  

 Begitulah Universitas Trunojoyo Madura. Besar, megah, dan gaduh dengan segala 

prestasi. Seperti sulap memang. Banyak orang tidak percaya dengan perkembangan kampus yang 

begitu cepat.  Namun inilah takdir sejarah yang harus diterima sebagai sebuah anugerah 

sekaligus tantangan di masa mendatang.  
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Sistem Online  

 

 Meski bangunan yang megah telah tegak. Prestasi telah dilukis. Jumlah mahasiswa yang 

meluber. Namun, Ariffin dalam membangun kampus di periode dua ini tetap saja ada riak-riak 

gelombang yang harus dikelola dan disikapi dengan dewasa. Karena dalam membangun tidak 

pernah ada kata mulus dan lancar. Selalu ada persoalan. Tapi selalu juga ada jalan keluar.  

 Begitu juga yang dihadapi Ariffin pada periode ke dua menjadi rektor. Selain letupan 

prestasi, masih ada hal yang harus dibenahi dalam mengelola dan menciptakan model akademik 

yang lebih berorientasi kinerja berbasis sistem. Ariffin sangat berharap bangunan yang megah 

dan budaya akademik yang mulai hidup, itu dukung oleh sistem administrasi yang berbasis 

layanan teknologi informasi (IT).  

 “Jadi keinginan saya adalah bagaimana semua layanan akademik di kampus Trunojoyo 

semua berbasis IT,” terang sang profesor. “Mulai sistem SKS, pendaftaran ulang,  perpustakaan, 

layanan administrasi kepegawaian, keuangan, hingga layanan pembelajaran semua harus 

memakai sistem IT.”  

 Namun untuk mewujudkan itu tidak mudah mengingat sumber daya manusia  yang masih 

jauh dari sempurna. Meski demikian situasi ini tidak perlu diratapi, yang perlu dilakukan adalah 

bagaimana menjadikan SDM yang sebelumnya canggung terhadap teknologi informasi menjadi 

familiar dan terbiasa dengan komputerisasi.  

 “Maka saya memaksa mereka para staf pendukung akademik untuk banyak belajar dan 

terbiasa dengan kerja-kerja IT,” terang Ariffin. “Saya mendesak mereka belajar kepada 

PUSKOM yang memberikan pelayanan sistem online. Begitu juga saya meminta PUSKOM 

untuk memberi kursus keahlian di bidang IT kepada para tenaga admin.” 

 Untuk mendukung itu semua, maka Ariffin mengeluarkan SOP, memaksa mereka (baca; 

staf administrasi) untuk mengikuti SOP. Tidak lama setelahnya, maka di Universitas Trunojoyo 

Madura semua berjalan dengan sistem IT. Semua diselesaikan melalui online; dari urusan 

registrasi, wisuda, akademik, hingga kuliah kerja nyata.  
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 Setelah sistem pelayanan bisa berjalan dengan mekanisme online, bukan berarti persoalan 

selesai. Persoalan lain yang dihadapi Ariffin adalah persoalan status universitas yang masih 

berstatus Satker (satuan kerja). Kampus yang masih berstatus Satker memiliki prosedur yang 

panjang dalam mengelola keuangan. Sehingga gerakan untuk melaksanakan kegiatan terkadang 

terkendala pembiayaan.  

Untuk mengatasi problem keuangan, maka Ariffin melakukan prioritas pekerjaan. 

Dengan menentukan prioritas progam universitas diharapkan akan menghasilkan mana program 

yang mendesak dan memiliki urgensi serta mana yang masih bisa ditunda waktu pelaksanaannya. 

Untuk strategi ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara rektorat dan pihak fakultas yang ada. 

“Ke depan, Universitas Trunojoyo Madura harus berupaya meningkatkan statusnya 

menjadi BLU atau berbadan hukum,” kata Ariffin. “Ini harus dilakukan agar kampus ini 

memiliki kemandirian dan otonomi.” 

Untuk mencapai itu semua, Ariffin selalu meningkatkan konsolidasi internal dengan para 

pimpinan di fakultas dan unit-unit yang lain. Dengan konsolidasi internal yang berkualitas 

akhirnya didapatkan persoalan-persoalan yang mendesak untuk diselesaikan atau sebaliknya. 

Selain itu, konsolidasi internal juga melahirkan sense of belonging pada pimpinan bahwa mereka 

merasa dilibatkan dalam setiap keputusan.  

“Tanpa konsolidasi internal, saya tidak bisa apa-apa,” kata Ariffin. “Sebaliknya dengan 

sering saya melakukan konsolidasi internal dengan pimpinan fakultas akan terjadi penguatan 

manajemen organisasi.”  

Untuk konsolidasi internal ini, sang profesor melakukannya paling sedikit satu minggu 

sekali. Ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Dengan konsolidasi 

internal tidak akan terjadi miskoordinasi. Sehingga roda universitas tidak jalan sendiri-sendiri. 

Inilah pentingnya rapat dan koordinasi internal.  

   

  

   



65 | P a g e  
 

Mengelola Konflik 

 

 Dalam memimpin universitas, khususnya dalam periode kedua menjadi rektor, Ariffin 

juga menjumpai banyak kepentingan di antara para stafnya. Banyaknya kepentingan antar staf 

pada akhirnya juga melahirkan konflik antar mereka. Tentu konflik ini akan menjadi persoalan 

yang serius jika tidak bisa diselesaikan dengan cerdas.  

 Lebih dari itu, Ariffin meyakini konflik dalam organisasi adalah keniscayaan. Namun 

kehadirannya tidak perlu diratapi atau ditangisi, yang terpenting adalah bagaimana mengelola 

konflik tersebut menjadi energi positif dan produktif. Maka dibutuhkan manajemen konflik yang 

tepat sekaligus solutif.  

 Dalam menyelesaikan dan meminimalisir konflik antar sumber daya manusia, Ariffin 

menggunakan pendekatan silaturahmi. Sang profesor memberlakukan pertemuan rutin antara 

pimpinan dan staf. Dalam pertemuan tersebut semua staf diminta untuk saling bercerita dan 

komunikasi apa yang menjadi permasalahan.  

 “Pernah ada konflik yang tidak selesai-selasai terjadi antar pengelola di UPT 

Perpustakaan,” cerita Ariffin. “Akhirnya, pihak-pihak yang berkonflik saya pindah ke 

perpustakaan fakultas.  Harapannya di fakultas ia bisa mengembangkan ruang baca.”  

 Langkah tersebut, bagi Ariffin merupakan shock therapy bagi sang staf perpustakaan agar 

dia sadar dan segera mengakhiri konflik dengan yang lain. Dengan berada di fakultas, sang 

pustakawan akhirnya merasa sendiri dan karirnya tidak berkembang.  “Tiga bulan setelahnya, ia 

menyadari bahwa kalau ia terus difakultas maka karirnya tidak berkembang. Akhirnya saya tarik 

kembali dia ke UPT Perpustakaan dengan catatan dia tidak terlibat konflik kembali.”  

 Begitulah manajemen konflik yang dikembangkan oleh sang profesor. Dengan 

mengedepankan silaturahmi dan komunikasi serta diakhiri dengan shock therapy, ia ingin konflik 

tidak menjadi kontra produktif. Sebaliknya, Ariffin ingin dengan konflik justru melahirkan 

kompetisi sehat dalam rangka kepentingan pengembangan universitas. Tentu, jika konflik 

dikelola dengan benar.  
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 Sementara itu dalam mengelola konflik dengan mahasiswa, Ariffin juga kurang lebih 

menerapkan pengelolaan yang hampir sama; komunikasi dan koordinasi. Untuk mendengarkan 

problem-problem kemahasiswaan, Ariffin mengagendakan pertemuan rutin dengan mahasiswa 

setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Audiensi ini sangat penting untuk mendengarkan keluhan-

keluhan mahasiswa.  

 Selain itu audiensi rutin penting untuk meredam atau paling tidak meminimalisir 

kesalahpahaman antara mahasiswa dengan pimpinan. Sehingga riak-riak perbedaan dalam 

mengelola universitas tidak sampai muncul ke permukaan dan keluar ke masyarakat luas. 

Sehingga energi dan pikiran tidak habis hanya untuk hal-hal yang tidak prinsipil.  

 Dengan mengelola konflik yang begitu rapi, selama menjadi rektor, baik periode pertama 

atau yang kedua, hampir tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Selama menjadi rektor, 

sang profesor mampu memberi kesan harmonis dalam kampus sehingga gelombang besar hampir 

tidak ditemui di Universitas Trunojoyo Madura.  Di kampus hanya ada riak kecil di tengah 

kemegahan, prestasi dan kebersamaan. Dari dosen, mahasiswa, hingga karyawan semua dalam 

kendali sang rektor.  
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Kedatangan Presiden 

 

Setelah sederet prestasi berhasil ia bangun; berbagi gedung sarana dan prasarana 

perkuliahan, pretasi akademik dan budaya akademik, hingga peningkatan kinerja staf, maka ada 

sebuah hari dimana Ariffin memperoleh pengakuan dari khalayak. Sebagian orang yang pernah 

memandang sebelah mata terhadap kehadiran Universitas Trunojoyo Madura mulai berbalik. 

Bahkan tidak jarang masyarakat yang mengikuti perkembangan universitas selama sepuluh tahun 

terakhir mengalami ‘ketidakpercayaan’ terhadap perkembangan kampus ini. Meski ada juga 

yang tetap merespon dengan datar-datar saja.  

Namun, apapun sikap dan respon masyarakat terhadap perubahan Universitas Trunojoyo 

Madura, itu pertanda bahwa Ariffin telah berbuat sesuatu terhadap institusi ini. Sejarah akan 

mencatat bahwa Ariffin telah berkontribusi terhadap perjalanan Universitas Trunojoyo. Waktu 

akan menulis bahwa pernah ada titian perjalanan peradaban di Kampus Trunojoyo bersama sang 

profesor. 

Pengakuan itu juga sampai pada orang nomor satu di Indonesia; Presiden. Pembangunan 

gedung sarana prasarana perkuliahan; asrama mahasiswa, kantor pusat, gedung kuliah bersama, 

gedung laboratorium telah mengabarkan kemewahan yang tidak murah. Sekitar Rp. 540 Milyar 

uang yang digelontorkan Negara kepada Universitas Trunojoyo Madura menandakan bahwa 

Pemerintah tidak main-main dalam berinvestasi dalam membangun sumber daya manusia 

masyarakat Madura.  

Itulah yang menjadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 

berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura untuk meresmikan bangunan gedung-gedung 

tersebut. Tentu kedatangan Presiden secara simbolik memberi arti bahwa SBY berharap besar 

kepada kampus ini untuk bisa memainkan peran strategis dalam membangun Madura.  

“Saya berharap Universitas Trunojoyo Madura ini bisa menjadi ikon bagi pembangunan 

sumber daya manusia masyarakat Madura ke depan,” harap Presiden saat itu. “Saya tidak ingin 

melihat investasi besar Pemerintah lewat pembangunan universitas ini sia-sia.”  
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Tentu harapan dan kedatangan SBY ke Universitas Trunojoyo Madura memberi 

keyakinan kepada tokoh masyarakat Madura dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya, bahwa 

Universitas Trunojoyo Madura tidak bisa diremehkan lagi. “Peresmian bangunan sarana 

prasarana perkuliahan oleh Presiden ini jelas sebagai monumen yang sangat bersejarah,” ungkap 

Ariffin. “Tinggal bagaimana sejarah kita isi dengan prestasi-prestasi yang membanggakan.”  

Bagi Ariffin pribadi, tentu kehadiran Presiden ke universitas bisa jadi merupakan prestasi 

tersendiri. Karena tidak semua universitas di Indonesia memperoleh kesempatan untuk 

dikunjungi oleh Presiden. Karenanya, Ariffin merasa bahwa kehadiran Presiden bukanlah 

sekedar kunjungan dan peresmian biasa, melainkan kehadiran yang secara politis memiliki 

makna strategis; makna pengakuan  kepada insitusi sekaligus pengakuan kepada Ariffin.  

Secara institusi kehadiran Presiden bisa dibaca sebagai pengakuan yang berbunyi;  

“Kalau Presiden saja datang dan percaya kepada Universitas Trunojoyo Madura, masak 

masyarakat Madura tidak percaya kepada kampus ini.”  Karenanya, Ariffin berharap dengan 

kehadiran presiden ini bisa meningkatkan kepercayaaan masyarakat Madura untuk kuliah di 

kampus tercinta ini.  

“Saya tidak ingin masyarakat Madura hanya menjadi penonton dalam proses 

pembangunan yang ada di Madura,” kata Ariffin. “Karena investasi ini tiada ternilai harganya 

bagi masyarakat Madura.”  

Tentu berbicara soal investasi sumber daya manusia memang tidak bisa diukur dalam 

waktu satu atau lima tahun ke depan. Namun membangun sumber daya manusia bisa dilihat 

dalam sepuluh atau bahkan satu generasi ke depan.  

Tetapi paling tidak investasi pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia 

masyarakat Madura melalui Universitas Trunojoyo Madura bisa dimaknai bagaimana kampus ini 

bisa menyediakan tenaga-tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya dalam memenuhi kebutuhan 

pasar baik yang ada di Madura maupun di daerah yang lain.  

Sementara pesan kehadiran Presiden bagi Ariffin secara pribadi adalah bahwa langsung 

atau tidak Presiden mengakui akan kerja keras yang sudah dilakukan oleh Ariffin. “Saya 
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berterima kasih kepada Saudara Ariffin yang sudah berhasil membangun kampus ini sehingga 

menjadi besar seperti sekarang ini,” begitu kata SBY dalam sambutannya.  

Tentu ucapan presiden tersebut bukanlah basa basi. Namun ungkapan tulus yang terucap 

dari pemimpin tinggi negara kepada warga sipil atau abdi negara yang telah berhasil membangun 

sesuatu dalam bidangnya. Ini adalah bentuk apresiasi tersendiri dari Presiden kepada Ariffin 

sebagai abdi negeri.  
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Akreditasi B 

 

 Kedatangan presiden ke Universitas Trunojoyo betul betul meninggalkan jejak spirit yang 

luar biasa bagi Ariffin. Jejak yang terus memberikan nyala bagi hati Ariffin untuk terus 

membangun universitas agar lebih baik. Dan nyala itu memberi pendar pada langkah-langkah 

Ariffin ke depan. Ia pelihara cahaya itu agar tidak padam dalam perjalanan.  

 Setelah kepulangan SBY dari Universitas Trunojoyo Madura, Ariffin tidak terpaku dalam 

kesenangan yang tidak bertepi. Sang profesor segera mengumpulkan semua pimpinan dalam 

rapat kerja dan mengajak mereka untuk menangkap cahaya yang telah ditinggalkan Presiden di 

Universitas Trunojoyo Madura.  

“Saya minta kepada bapak dan ibu semua untuk mampu menangkap semangat yang 

diberikan Presiden dengan cara meneguhkan hati dan bekerja keras agar tahun depan (baca; 

2014) kampus kita harus terakreditasi,” ajak Ariffin dalam raker saat itu. “Kalau sampai pada 

tahun 2015 kampus ini tidak terakreditasi maka kampus ini dianggap kampus liar dan tidak 

diakui untuk meluluskan mahasiswa karena tidak memiliki surat ijin (akreditasi).”  

Sejak saat itu ungkapan Ariffin seolah menjadi suwuk bagi para pimpinan dan jajaran 

pimpinan yang lain untuk saling meneguhkan hati, kerja keras, dan bertekad baja untuk meraih 

akreditasi. Maka tim pun dibentuk, kerja pun dimulai, dan baju pun dilipat tinggi-tinggi tanpa 

harus berpikir kembali.  “Ini kerja besar,” kata Ariffin. “Butuh niat sungguh-sungguh dan serius 

bekerja. Tanpa ini akreditasi tidak akan pernah kita raih.” 

Hari demi hari dilewati. Bulan demi bulan telah dilalui. Hingga akhirnya sampai tiba 

waktunya datang tim akreditasi dari Jakarta untuk memberikan penilaian kepada Universitas 

Trunojoyo Madura apakah layak atau tidak kampus ini untuk mendapatkan akreditasi. Jika 

berhasil seberapa pantas nilai akreditasi yang diberikan. Apakah A, B, atau C. Semua tergantung 

seberapa kualitas dokumen dan rekam jejak prestasi yang dibangun oleh Universitas Trunojoyo 

Madura.  
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Keseriusan, keheningan, dan kesungguhan terpancar pada wajah Ariffin dan tim 

akreditasi dalam menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan tim penilai. Ada harapan 

sekaligus kegamangan. Ada optimisme sekaligus pesimisme. Semua bercampur menjadi 

perasaan yang tidak menentu. Namun Ariffin tetap percaya bahwa semuanya ada garisnya. Jika 

usaha sudah dibentang. Doa sudah dipanjatkan. Maka tawakkal adalah jalan terakhir yang kita 

gelar.  

Dan akhirnya, waktu yang ditunggu telah datang. Setelah sekian hari menyelesaikan 

tugasnya, tim penilai akreditasi akhirnya mengirimkan kabar bahwa Universitas Trunojoyo 

Madura mendapatkan akreditasi. Dan nilai akreditasi itu adalah B. Tentu ini pencapaian yang 

luar biasa dan tidak bisa dianggap sebelah mata.  

“Sebagai kampus negeri yang masih baru, pencapaian ini sungguh-sungguh luar biasa,” 

kata Ariffin. “Karena masih banyak kampus negeri yang sudah tua usianya hanya mendapatkan 

nilai C. Untuk itu saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim akreditasi yang 

sudah bekerja keras selama berbulan-bulan.”   

Tentu turunnya Surat Akreditasi Institusi nilai B tersebut, memiliki makna yang dalam. 

Keputusan BAN PT tentang akreditasi itu tidak saja bermakna bahwa Universitas Trunojoyo 

Madura sudah layak disandingkan dengan kampus-kampus besar lain yang sudah dulu ada, tetapi 

juga kampus ini sudah bisa meluluskan mahasiswa dan berkompetisi di dunia kerja.  

Lebih dari itu lahirnya nlai akreditasi institusi nilai B berarti pengakuan atas tata kelola 

yang selama ini dilakukan oleh Ariffin. “Ini adalah pengakuan bahwa secara manajerial 

universitas ini sudah memadai,” jelas sang profesor.  

Di atas capaian tersebut, Ariffin menjelaskan bahwa sebenarnya Universitas Trunojoyo 

Madura masih bisa mendapatkan nilai akreditasi institusi dengan predikat A apabila program 

studi yang ada memiliki akreditasi B atau A. Namun karena masih ada akreditasi program studi 

yang mendapatkan akreditasi C, menjadikan akreditasi institusi maksimal mendapatkan nilai B.  

“Untuk itu saya berharap agar program studi yang masih mendapatkan nilai akreditasi C 

supaya meningkatkan kinerjanya,” himbau Ariffin. “Sehingga ke depan akreditasi institusi 

mendapatkan predikat A.” Semoga.  
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Membunuh Stigma 

 

Presiden telah mengakui kinerja Ariffin dalam membangun Universitas Trunojoyo 

Madura. Lembaga akreditasi pun mentasbihkan tata kelola manajerial Ariffin dengan predikat B. 

Tentu capaian ini harus bisa dijaga oleh generasi berikutnya, yang nanti akan menjadi rektor. 

Syukur-syukur harus lebih baik dari Ariffin. Jika tidak maka universitas akan mengalami 

kerugian besar. Seperti yang diingatkan oleh agama; barang siapa yang hari ini sama dengan hari 

kemarin maka ia adalah orang yang merugi.  

Tentu orang semua bertanya, kunci apa yang menjadikan sukses Ariffin dalam 

membangun dan mengelola Universitas Trunojoyo Madura. Di tengah stigma tentang 

masyarakat Madura yang dianggap ‘keras’, mau menang sendiri, dan tidak bisa diatur, Ariffin 

justru membalikkan itu semua menjadi prestasi yang mengagumkan.  

“Saya justru melihat masyarakat Madura sangat patuh pada pemimpinnya,” terang 

Ariffin. “Untuk itu stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat di luar Madura jangan 

terlalu dikembangkan dan dibesar-besarkan.”  

Itulah kenapa kemudian, bagi Ariffin justru karakter masyarakat Madura yang keras bila 

dikelola dengan benar justru menjadi kekuatan. Filosofi “janganlah kekerasan dihadapi dengan 

kekerasan” adalah jurus jitu sang profesor untuk memporakporandakan stigma masyarakat 

tentang Madura.  

Terbukti karakter keras yang dimiliki masyarakat Madura malah menjadi kesetiaan yang 

total terhadap Ariffin sebagai pimpinan. Prinsip kesetiaan masyarakat yang tercermin dalam 

filosofi BHUPPA’ (bapak),  BHÂBHU’ (Ibu), GHURU (kiai), RATO (pemerintah) menjadi 

modal bagi Ariffin untuk mengejar target yang ditetapkan oleh universitas. Ditambah dengan 

komunikasi yang intens, watak keras masyarakat Madura justru menjadi kekuatan untuk 

mengembangkan Universitas Trunojoyo Madura. 

Selain memeluk karakter kekerasan dengan hati, yang dilakukan Ariffin adalah selalu 

menempatkan nilai-nilai ibadah di atas kepentingan yang lain. Dengan prinsip tersebut segala 

bentuk hambatan dan rintangan menjadi sangat ringan dan mudah untuk dilalui. Apapun yang 
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dirasakan oleh Ariffin dalam mengelola universitas, jika semuanya disandarkan pada ketulusan 

dan niat ibadah semua menjadi mudah. 

Prinsip itu menjadikan Ariffin semakin kuat sekaligus mematahkan cibiran banyak orang 

saat pertama kali ia datang ke Madura. Ungkapan-ungkapan seperti “apa yang kamu cari di 

Madura”, “di Madura tidak ada apa-apa,”  “orang Madura sangat keras-keras”, dan  hal-hal 

cibiran lain tidak membuat sang profesor goyah untuk membangun Universitas Trunojoyo 

Madura.  

Sebaliknya, keyakinan Ariffin tentang bahwa Madura adalah ibarat tanah subur yang 

masih luas membuat Ariffin bisa leluasa memberi warna bagi Universitas Trunojoyo Madura.  

Filosofi sang profesor bahwa “apapun yang saya tanam di Madura pasti tumbuh” adalah modal 

yang membuat Ariffin sukses dalam membangun peradaban di Universitas Trunojoyo Madura.  

Kepercayaan akan masyarakat Madura yang taat (kesetiaan) kepada pimpinan, 

melakukan pendekatan dengan hati, ikhlas dalam rangka ibadah, dan masih adanya lahan subur 

yang bisa tumbuh segala bentuk tanaman di Madura, merupakan nilai-nilai yang mendasari 

kenapa Ariffin bisa bertahan dan sukses dalam membangun Universitas Trunojoyo Madura. 

Meski sepi namun justru ia menemukan seribu karya yang bisa dicatat oleh waktu dan sejarah.  
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Pesan Hati 

 

 Pada akhirnya periode harus berakhir. Masa harus tiba.  Sejarah harus berganti. Namun 

keabadian tetap tinggal. Begitu juga perjalanan Ariffin sebagai rektor di Universitas Trunojoyo 

Madura  harus berakhir. Dan langit akan mengenang sang profesor sebagai bagian dari sejarah 

perjalanan peradaban di Madura.  

Tentu banyak hal indah yang bisa dikenang. Banyak prasasti yang terpahat. Banyak kisah 

yang bisa jadi inspirasi. Dan barangkali kepergian Ariffin hanya soal periode. Namun ide, 

mercusuar, gagasan-gagasanya masih tinggal bersama kita. Termasuk pesan yang harus dipegang 

oleh kita sebagai penerusnya, khususnya pada rektor baru yang menggantikanya.  

Harapanya, Universitas Trunojoyo Madura ke depan lebih baik dari saat ia menjabat 

menjadi rektor. Selain itu, sang profesor berharap ada kesinambungan antara dirinya dengan 

pejabat yang baru. Meski Ariffin pulang, namun ia berharap apa yang telah ditetapkan dalam visi 

misi universitas tetap bisa diwujudkan. Sehingga kampus ini tidak terputus oleh sejarah.  

Ariffin menulis pesan ini dengan sungguh dan hati tulus. Bukan pesan rekayasa apalagi 

politik. Tapi pesan seorang profesor yang ingin melihat peradaban terus hidup di bumi Madura. 

Pesan yang dipahat dari hati terdalam Ariffin. Pesan itu adalah;  

Pertama. Jadikan ketaqwaan sebagai landasan ibadah dalam membangun peradaban di 

Universitas Trunojoyo Madura. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan 

semua permohonan kita.  

Kedua. Teruslah menjaga kebersamaan, kekompakan, dan komitmen dengan segenap 

masyarakat akademik yang ada di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Karena hanya 

dengan kebersamaan, kekompakan dan komitmen universitas ini bisa dibangun dengan lebih 

baik. Tanpa nilai-nilai ini, kampus akan menuju keterpecahan dan keruntuhan.  

Ketiga. Tetap menjadikan visi misi universitas menjadi tonggak yang harus diwujudkan 

dan dicapai. Pembangunan universitas haruslah berkesinambungan dan kontinyu. Dan itu dalam 
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visi dan misi jangka panjang universitas. Tanpa konsistensi visi misi, Universitas Trunojoyo 

Madura  terjebak dalam bangunan yang parsial. Inilah pentingnya menjadikan visi misi sebagai 

acuan pengembangan universitas ke depan.  

Keempat. Pandai mengelola sumber daya manusia yang dimiliki universitas dan 

membangun sistem organisasi yang sehat. Harus diakui sumber daya manusia yang dimiliki 

kampus ini sudah mulai melimpah dengan segala kualitasnya. Baik dari staf pengajar hingga staf 

akademik yang dimiliki universitas sekarang tentu lebih baik dibanding saat Ariffin menjadi 

rektor. Namun ini semua tidak ada artinya jika tidak dikelola dengan baik. Karenanya, kedepan 

pimpinan harus mengelola sumber daya manusia dengan baik dan benar. 

Kelima. Menumbuhsuburkan jaringan kerja sama baik dengan pihak luar negeri maupun 

pihak dalam negeri. Setelah Universitas Trunojoyo Madura sudah mulai dikenal di dunia luar 

dan dilengkapi sarana prasarana yang memadai, maka saatnya sekarang meningkatkan kerjasama 

dengan pihak-pihak yang terkait dan yang punya kepentingan. Dengan kerjasama baik dengan 

organisasi luar negeri atau dalam negeri, maka kampus akan semakin kokoh dan membentang 

sayap-sayapnya.  

Keenam. Harus menjaga kemandirian kampus. Universitas Trunojoyo Madura harus tetap 

menjadi center of excellence generasi-generasi unggul bangsa. Kampus ini harus menjadi pusat 

pembangunan sumber daya manusia masyarakat Madura dan masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Ke depan universitas harus lebih meningkatkan sinergitas dengan pihak pemerintah 

baik pusat maupun empat daerah kabupaten di Madura untuk membangun sumber daya manusia.  

Ketujuh. Jadikan pondok pesantren sebagai partner dalam mengembangkan IPTEK dan 

IMTAQ untuk membentuk sinergi yang cerdas, berdaya saing dan berakhlakul karimah dalam 

membangun peradaban di Madura. 

Tujuh pesan itu pun dinamai oleh sang profesor sebagai “pesan hati”.  Pesan tulus 

sebagai kecintaan Ariffin terhadap Universitas Trunojoyo Madura.  Dari pesan itu, Ariffin ingin 

mengatakan bahwa; “secara fisik saya akan kembali pulang ke Universitas Brawijaya, namun 

hati dan pikiran saya masih abadi membangun Universitas Tronojoyo Madura.” Selamat jalan 

profesor.  
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Peradaban tidak Boleh Berhenti; Epilog 

 

Sejarah telah dibentangkan. Peradaban telah diukir. Dan capaian telah dipahat. Cukup 

sudah Ariffin memberikan apa yang ia bisa beri untuk Universitas Trunojoyo Madura; pikiran, 

waktu, tenaga, hati, jiwa dan bahkan materi. Mozaik prestasi telah ia persembahkan. Gedung 

yang bernilai milyaran, akreditasi institusi, hingga prestasi mahasiswa yang menembus dunia 

merupakan kenangan yang lebih dari sekedar cukup.  

Selanjutnya, lahirnya beberapa fakultas baru, bertambahnya program studi-program studi 

baru, adalah hal lain yang membuat kita semakin memahami arti penting kehadiran Ariffin untuk 

Universitas Trunojoyo Madura. Dan kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada sang profesor 

atas segala perjuangan dan kesungguhanya untuk bumi Madura. Kecuali ucapan terimakasih 

yang lahir dari hati.  

Namun terimakasih tidaklah cukup. Lambaian tangan juga tidak sanggup membuat dia 

kembali. Ariffin hanya berharap agar peradaban yang sudah ia bangun tetap menjulang, bahkan 

lebih menjulang. Ia hanya ingin titian ini menjadi jembatan inspirasi bagi kehidupan masyarakat, 

khususnya masyarakat Madura.  

Untuk itu, Ariffin berharap, agar penggantinya, rektor yang telah terpilih, nanti mampu 

mengukir peradaban yang lebih baik dan sempurna.  Tentu masih ada celah yang bisa dibangun. 

Masih ada kekurangan selama sang profesor membangun. Dan rektor baru nanti mestinya bisa 

menyempurnakan segala kekuarangan yang ada. Atau bahkan melebihi prestasinya. Bukan 

sebaliknya.  

Karenannya yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana rektor baru mampu membuka 

jiwa dan mata hati, bahwa Universitas Trunojoyo Madura adalah kampus yang dibangun di atas 

keIndonesiaan. Bukan institusi primordial apalagi golongan. Bukan ras juga bukan agama. Meski 

tetap bahwa nilai-nilai itu menjadi keunikan yang harus menjadi kekhasan.  

Hanya dengan jiwa yang terbuka, peradaban itu semakin menjulang. Hanya dengan 

menggandeng tangan yang lain, Universitas Trunojoyo Madura menjadi lebih bermartabat. 

Hanya dengan mendengar dan kerja langsung, kampus ini akan bisa menjadi lebih baik, baik, 
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dan terus baik. Hanya dengan profesionalitas, nilai agama, dan etos tinggi kampus ini menjadi 

berwibawa. Jika tidak maka kehancuran akan menunggu waktu. Dan peradaban hanya tinggal 

kenangan.   

Akhirnya, mimpi boleh tidak bertepi. Cita-cita boleh tidak mengenal batas. Waktu boleh 

tidak pernah berhenti. Namun periode harus berganti. Agar regenerasi bisa berjalan. Agar hidup 

terus berlangsung. Dan agar peradaban tidak berhenti. Maka saatnya Ariffin harus pergi. Saatnya 

sang profesor memikirkan keluarganya. Memikirkan dirinya yang telah lama ia gadaikan untuk 

kebaikan Universitas Trunojoyo Madura. Selamat jalan profesor! Terimakasih.  
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Kesan Para Tokoh 

dan Sahabat 
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Penakluk Hati Orang Madura  

K.H. Nuruddin A Rahman  

(Tokoh Masyarakat Madura, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan) 

 

 Bangkalan, 2003. Universitas Trunojoyo Madura. Saat Pak Ariffin menjabat sebagai 

Pembantu Rektor, saya sudah mengenalnya. Meski belum terlalu dekat, saya mulai tahu tentang 

dia. Kedekatan dan keakraban saya dengan Pak Ariffin mulai terbentuk saat beliau menjadi 

rektor di Universitas Trunojoyo Madura.  

 Ketika itu saya berpikir, bahwa Pak Ariffin akan mampu membangun Universitas 

Trunojoyo Madura menjadi besar dan lebih baik. Keyakinan saya berdasar atas kemampuan 

beliau baik sebagai akademisi maupun sebagai profesinal; pemikir, cekatan, dan tegas.  

 Di atas itu semua, yang membuat saya yakin dan terkesan adalah low profile yang 

melekat pada karakter penampilanya. Karakter itulah yang membuat Pak Ariffin sangat tenang 

dalam menghadapi segala situasi yang dihadapi; problem atau bahkan kegembiraan. Tentu ini 

dibutuhkan dalam mengembangkan Universitas Trunojoyo Madura, yang tentunya tidak sedikit 

tantanganya.   

 Keyakinan saya tersebut terbukti, setelah selama hampir kurang lebih sebelas tahun 

dalam membangun Universitas Trunojoyo Madura, Pak Ariffin bisa menghadirkan prestasi di 

kampus ini; bangunan gedung sarana prasarana perkuliahan lengkap sekaligus megah, jumlah 

mahasiswa yang terus meningkat, prestasi mahasiswa yang mendunia, dan prestasi yang lainya.  

 Selain itu, kepekaan dan pendekatanya terhadap para tokoh masyarakat Madura, 

khususnya pendekatan dengan para tokoh agama Islam (baca; kiai) membuat Pak Ariffin bisa 

diterima oleh masyarakat Madura.  

 Itulah kenapa Pak Ariffin menuai sukses dalam mengelola dan mengembangkan 

Universitas Trunojoyo Madura menjadi semakin baik.  Bagi saya, Pak Ariffin meskipun sebagai 

orang Jawa, namun Pak Ariffin bisa beradaptasi dan mengambil hati masyarakat Madura. Itulah 

kunci penting Pak Ariffin dalam meniti kesuksesan di Madura.  
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 Untuk itu saya berharap, ke depan Pak Syarif, sebagai pengganti Pak Ariffin bisa lebih 

baik lagi dalam membangun dan mengembangkan Universitas Trunojoyo Madura. Orang Jawa 

saja bisa sukses mengembangkan kampus di bumi Madura,  masa Pak Syarif yang orang Madura 

asli tidak bisa.  

 Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ariffin yang sudah bersedia dan 

berhasil dalam mengembangkan Universitas Trunojoyo Madura. Semoga ini dicatat sebagai 

bentuk ibadah oleh Allah.   
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Manajemen Harmoni  

 

Muh. Syarif 

(Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura) 

 

 

Selama menjadi kolega, baik ketika bersama-sama menjadi Pembantu Rektor pada era 

Pak Ikhsan Semaoen, atau saat saya menjadi Pembantu Rektor III di masa kepemimpinan Pak 

Ariffin, beberapa hal yang bisa saya lihat dari sosok yang bernama lengkap M. Ariffin ini.  

Sebagai profesor, tentu kita tidak perlu meragukan kompetensi dan keahlianya. Namun 

yang membuat saya berkesan adalah bagaimana Pak Ariffin mengelola organisasi dengan baik 

dan cerdas. Tidak adanya gejolak yang dahsyat selama periode kepemimpinannya, membuktikan 

bahwa Pak Ariffin sangat piawai dalam mengelola konflik.  

Fakta itu membuktikan bahwa Pak Ariffin mementingkan harmoni dalam mengelola 

Universitas Trunojoyo Madura. Pak Ariffin lebih mengedepankan hubungan antar pribadi dalam 

membangun komunikasi dengan semua masyarakat kampus; dosen, karyawan, hingga 

mahasiswa.  

Namun bukan berarti pendekatan personal tersebut kemudian menghilangkan 

profesionalitas. Justru Pak Ariffin mampu mengembangkan dan meleburkan antara hubungan 

pribadi dan hubungan kerja. Sehingga yang muncul adalah kesan akrab tapi juga profesional. 

Capaian-capaian yang Pak Ariffin gapai selama ini membuktikan bahwa sang profesor 

memiliki kemampuan menejerial yang luar biasa. Di tengah tuntutan, problem, dan target 

organisasi, Pak Ariffin mampu menghadirkan keberhasilan yang tidak bisa dianggap enteng. 

Secara lebih sederhana, kepemimpinan Pof. Dr. Ir. H. Ariffin, M. S. selama menjadi 

Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dapat dibahasakan demikian: Pak Ariffin 

pemimpin yang sangat mementingkan keharmonisan hubungan antar pribadi sesama anggota 

organisasi, sangat menghargai mahasiswa, karyawan dan dosen, mempunyai tenggang rasa yang 

tinggi serta mementingkan/mengutamakan tujuan organisasi. Beliau berpengetahuan luas baik 

secara teknis maupun manajerial. Beliau menjalankan kepemimpinan secara efektif yaitu mampu 

menyeimbangkan antara pekerjaan dengan hubungan kemanusiaan terhadap bawahan. Terbukti 

selama kepemimpinan beliau, UTM semakin maju dan berkembang pesat dengan berbagai  

peningkatan kualitas baik dalam bidang akademik maupun non akademik. 
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Karenanya, secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ariffin yang 

sudah memberikan yang terbaik kepada Universitas Trunojoyo Madura. Dan mohon maaf bila 

selama menjadi kolega, ada banyak salah yang kurang berkenan. Selamat jalan Pak! 
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Pemimpin Pengayom 

Uswatun Hasanah 

(Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura) 

 

 

 

 Pak Ariffin, pertama kali saya mengenal beliau adalah di tahun 2001 saat  Universitas 

Bangkalan yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta berganti menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri yang bernama Universitas Trunojoyo Madura atau yang disingkat menjadi UTM. Awal 

lahirnya, UTM mendapat rektor pertama yaitu Prof.Dr. Iksan Semaoen yang saat itu ”membawa” 

Pak Ariffin sebagai Pembantu Rektor I (Bidang Akademik). Gaya kepemimpinan beliau yang 

low profile dan kalem membawa perubahan yang signifikan bagi sivitas akademika kampus yang 

sebagian besar merupakan orang Madura dengan gaya bahasa dan sikap yang sedikit keras dan 

urakan. Model sosok pengayom beliau telah mampu meredam gejolak mahasiswa yang notabene 

suka demo dengan gaya urakan dalam upaya menyuarakan hati nuraninya. Pelan tapi pasti, setiap 

demo mahasiswa selalu diakomodir dan ditanggapi dengan sabar dan kebapakan oleh beliau 

sehingga mahasiswa yang berdemo merasa puas karena telah diakomodir dan diayomi oleh 

beliau, hal ini ternyata membawa dampak berupa perubahan sikap bagi mahasiswa dalam 

menyuarakan persoalan yang dihadapinya baik yang menyangkut tentang mahasiswa maupun 

tentang kebijakan kampus, sikap mahasiswa yang dulunya ”urakan” berubah menjadi ”santun”. 

 Begitu tiba masa jabatan rektor berakhir, para sivitas akademika termasuk saya yang saat itu 

menjadi Ketua Jurusan Ilmu Hukum berpikir bahwa Pak Ariffin adalah orang yang pas sebagai 

Rektor UTM sebagai pengganti Pak Iksan Semaoen. Namun, teman-teman belum yakin karena 

datangnya beliau ke UTM adalah ”dibawa” Pak Iksan sehingga kami berpikir bahwa jangan-

jangan jika Pak Iksan meninggalkan UTM, beliau juga ikut meninggalkan UTM. Nah, di suatu 

sore kebetulan saya lagi berada di ruangan Administrasi Kantor Pusat, beliau masuk ke ruangan 

itu karena ada perlu sama Kepala Biro yang kebetulan ruangan Kepala Biro itu menyatu dengan 

ruangan staf sehingga saya bisa ”mencegat” beliau untuk bisa bertemu dan berbicara dengan 

beliau ketika beliau selesai urusannya dengan Kepala Biro. Di dalam pertemuan itulah, saya 
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mencoba ungkapkan harapan sivitas akademika kepada beliau agar beliau bisa mengisi posisi 

Rektor yang sebentar lagi berakhir. Namun sebelum saya bertanya itu semuanya, saya 

ungkapkan dulu tentang keberadaan beliau di UTM dan dengan hati-hati saya mencoba bertanya 

: apakah Bapak di sini (UTM) itu tergantung kepada Pak Iksan? Maksud saya, apakah jika Pak 

Iksan keluar atau sudah tidak di sini, apakah Bapak juga ikut pergi?, dengan tegas beliau 

menjawab ”tidak”. Sungguh jawaban yang sangat melegakan hati, apalagi beliau bersedia untuk 

mengabdi apabila dikehendaki sivitas UTM adalah hal yang sangat membahagiakan kami yang 

berarti terbuka lebar harapan kami kepada beliau untuk dapat dipilih menjadi Rektor UTM 

sehingga dapat membawa kampus ini menjadi lebih baik.  

Sederhana dalam hidup, santun dalam bertutur kata, lembut dalam bersikap, adalah 

karakter yang beliau tauladani dari Nabi Muhammad sebagai idola beliau. Paradigma hidup 

beliau ”jangan pernah punya musuh” selalu mewarnai setiap langkah beliau, beliau selalu ramah 

dan perhatian kepada siapapun juga tanpa membedakan status apakah pegawai rendah ataupun 

pejabat yang berpangkat tinggi, dan beliau ”rela kehilangan waktu pentingnya” untuk memenuhi 

ajakan diskusi dari para koleganya. Setiap undangan yang disampaikan kepada beliau, baik 

undangan formal urusan kantor maupun undangan non formal urusan pribadi, beliau selalu 

berusaha menghadirinya, jika ada sivitas yang sakit, beliau berusaha menjenguknya, dan apabila 

ada sivitas yang meninggal dunia, beliau selalu melayat dan ikut mensholatkan serta 

mengantarkan jenazah ke makamnya. 

Pernah suatu saat saya mengundang beliau untuk hadir dalam ujian terbuka promosi 

doktor saya, beliau menyatakan siap untuk hadir, namun ternyata dalam waktu yang bersamaan 

beliau mendapat undangan mendadak dari Jakarta terkait dengan keberadaan beliau sebagai 

Rektor UTM, maka rasa menyesal beliau tampak sekali dalam raut mukanya dan dalam beberapa 

kali bertemu pasca waktu itu, beliau selalu menyatakan permintaan maaf dan penyesalannya 

tidak dapat menghadiri undangan saya. Itulah rasa setia kawan beliau yang erat dan tinggi yang 

selalu beliau jaga dengan baik kepada sahabat dan kolega beliau. 

Sebagai rektor, beliau telah berhasil menentukan visi dan misi UTM dengan 3 (tiga) kata 

kuncinya yaitu menghasilkan lulusan yang Cerdas, Berdaya Saing, dan Berakhlakul Karimah 

(CDA) serta mencanangkan Milestone 2030 sebagai tahapan-tahapan dalam mencapai misi visi 

UTM sampai tahun 2030 yang akan menjadi landasan dan pijakan bagi rektor dan seluruh sivitas 

akademika dalam mengembangkan UTM ke depan. 
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Disaat sekarang beliau akan mengakhiri jabatan beliau sebagai Rektor UTM yang telah 

beliau jalani selama 2 periode yaitu selama 8 tahun, saya benar-benar merasakan kehilangan 

sosok pemimpin yang tidak pernah konflik dengan siapapun, yang selalu mengayomi, rendah 

hati dan bertatakrama tinggi dan secara pribadi saya merasakan kesan yang mendalam 

keberadaan beliau di UTM sejak awal yaitu sejak tahun 2001 (saat menjabat sebagai PR I) 

hingga 2014 di saat beliau akan menyerahkan tampuk ke pimpinan sebagai kader beliau, semoga 

apa yang telah dilaksanakan dan dicapai saat beliau menjadi Pimpinan di UTM dapat 

ditingkatkan lagi oleh pimpinan UTM berikutnya, serta pandangan hidup dan manajemen beliau 

sebagai pemimpin yang pengayom dapat menjadi suri tauladan bagi pimpinan serta seluruh 

sivitas akademika UTM.  

 Selamat jalan Pak Ariffin, terima kasih atas segala kebaikan Bapak, selamat menunaikan 

tugas Bapak sebagai Guru Besar Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

Semoga silaturahim diantara kita, antara sivitas akademika dengan Pak Ariffin, serta antara UTM 

dengan Pak Ariffin selalu terjaga selamanya. Doa kami semoga amal kebaikan Pak Ariffin 

diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah dan semoga ridho Allah selalu menyertai langkah dan 

aktivitas Pak Ariffin. Amien. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



86 | P a g e  
 

 Bapak, Sahabat, dan Pemimpin 

 
Sulaiman 

(Dosen PGSD Universitas Trunojoyo Madura) 

 

 

 

 

Mengawali tulisan ini, saya teringat dengan beberapa rangkaian kata yang diungkapkan Dorothy 

Law Nollte, yaitu: 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri 

Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar percaya diri 

Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai 

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya 

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka 

ia belajar menemukan kasih dalam kehidupannya 

 

Ibarat seorang Bapak, Prof. Ariffin telah membesarkan kami dengan toleransi, motivasi, 

kelembutan, rasa aman, selalu mendukung apa yang kami perbuat untuk kemajuan UTM, dan 

memberikan kasih sayang. 

Di mata saya, Prof. Ariffin tidak hanya saya kenal sebagai rektor UTM yang memimpin 

dan mengembangkan UTM selama dua periode. Beliau sudah saya anggap sebagai orang tua 

(Bapak), sebagai panutan yang patut diteladani. Sikap dan karakter Beliau yang lembut, penuh 

kasih sayang mengesankan pada saya bahwa dalam berkehidupan antara pimpinan dan yang 

terpimpin harus memiliki ikatan tersebut, jalinan kasih yang tiada terbatas. Kelembutan menjadi 

hal yang terpenting sehingga akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menyayangi. Hal 

itulah yang kita rasakan selama ini, yaitu kedekatan beliau dengan kita, satu rasa, satu karsa 

untuk mewujudkan UTM yang lebih baik. 

Layaknya sebuah rumah tangga, perguruan tinggi, tidak terkecuali UTM harus memiliki 

seseorang  sebagai kepala keluarga. Di UTM, Prof. Ariffin adalah kepala keluarga yang mampu 

memberikan motivasi pada anak-anaknya. Beliau mendorong agar para dosen segera berangkat 

dan menyelesaikan program doktor (S-3), baik di dalam maupun luar negeri merupakan bukti 

keseriusan Beliau agar UTM ke depan bisa berkembang lebih baik. Layaknya sebagai orang tua, 
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berhasil mendidik anak-anak dengan baik adalah impian orang tua. Setiap  orang tua pasti ingin 

agar anaknya bisa sukses dan bahagia meski tidak mudah untuk mewujudkannya. Di mata saya, 

Prof. Ariffin menjadi teladan yang baik bagi kami. 

Sebagai pemimpin (Rektor), Prof. Ariffin adalah pribadi yang menyenangkan. Beliau selalu 

memotivasi kami agar berbuat tidak hanya sekadar berbuat dan memuaskan diri sendiri. Lebih 

dari itu, apa yang kami lakukan harus mampu menyenangkan dan menjadi kabar gembira bagi 

orang lain. Di tengah-tengah keinginan masyarakat Madura agar UTM memiliki Prodi yang 

menghasilkan tenaga keguruan dan ilmu pendidikan, Beliau menugaskan kami untuk membuka 

pendirian prodi-prodi tersebut. Motivasi yang Beliau berikan memberikan rasa percaya diri kami 

bahwa kami mampu mengemban amanah tersebut. Alhamdulillah, sekarang kami dapat memetik 

buahnya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai Rektor UTM, tidak hanya sanjungan yang Beliau 

terima, cacian juga kerap kali dilontarkan kepada Beliau, baik secara langsung yaitu dengan 

demonstrasi atau tulisan-tulisan di media maupun tidak langsung. Menanggapi hal-hal tersebut, 

Beliau selalu tampil sebagai sosok yang tenang dan tetap menyejukkan. Tidak ada amarah yang 

diperlihatkan di hadapan para mahasiswa, dosen, tenega kependidikan yang telah mengkritisi 

Beliau. Yang ada adalah kelembutan dan rasa aman. Hal inilah yang patut kita teladani bahwa 

apapun bentuk caci maki dan sikap kritis harus kita sikapi dengan tenang. Bukan kekerasan yang 

ditonjolkan tetapi sikap lembut akan jauh lebih baik. Dengan kelembutan itu akan dengan 

sendirinya meredam setiap gejolak sehingga setiap persoalan akan mendapatkan solusinya. 

Sebagai seorang teman/sahabat, Prof. Ariffin adalah teman/sahabat yang menyenangkan 

dan bersahaja. Hal itu Beliau perlihatkan pada saat  berolahraga bulutangkis. Sebagai seorang 

rektor, Beliau memiliki fasilitas antar-jemput, ajudan/pengawalan, pengurus rumah tangga, dan 

fasilitas lainnya. Akan tetapi, semua fasilitas tersebut tidak Beliau gunakan ketika Beliau sudah 

berada di rumah dinas dan beraktivitas dengan kami di luar kegiatan rutinitas kampus. Ketika 

berolahraga, Beliau mengurus keperluannya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa Beliau adalah 

orang yang bersahaja. Bahkan tidak jarang, Beliau mengetuk pintu rumah dinas kami untuk 

membangunkan dan mengajak kami salat Shubuh kemudian berolahraga (bulu tangkis). Di sela-

sela kegiatan tersebut, kita selalu membicarakan persoalan-persoalan pribadi, lembaga, 

masyarakat secara luas, bahkan menyikapi hidup dan berkehidupan. Ada pelajaran yang menarik 
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dan mendalam yang saya selalu ingat ketika Beliau menjelaskan filosofi perkalian dalam 

Matematika.  

1. Mengapa PLUS (+) X PLUS (+)   hasilnya (=) PLUS (+) 

2. Mengapa PLUS (+) X MINUS (-)  hasilnya (=) MINUS (-) 

3. Mengapa MINUS (-) X PLUS (+)  hasilnya (=) MINUS (-) 

4. Mengapa MINUS (-) X MINUS (-)  hasilnya (=) PLUS (+) 

Hikmahnya adalah: 

1. mengatakan BENAR terhadap sesuatu yang BENAR adalah tindakan yang BENAR; 

2. mengatakan BENAR terhadap sesuatu yang SALAH adalah tindakan yang SALAH; 

3. mengatakan SALAH terhadap sesuatu yang BENAR adalah tindakan yang SALAH; 

4. mengatakan SALAH terhadap sesuatu yang SALAH adalah tindakan yang BENAR. 

Prof. Ariffin adalah sosok yang sangat relegius. Kereligiusan Beliau tidak perlu kita 

sangsikan. Visi Misi UTM yang salah satunya membentuk insan yang berakhlakul kharimah 

merupakan bukti nyata akan hal tersebut. Nilai-nilai itu tidak hanya sekadar sebagai wacana, 

tetapi harus terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kampus UTM, baik 

dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Hal menarik yang pernah saya 

amati ketika Beliau  memberikan sambutan/pidato dalam berbagai acara di kampus, Beliau selalu 

tidak lupa mengucapkan “bahwa apa yang kita raih/peroleh merupakan anugerah Allah SWT” 

merupakan implementasi dari nilai-nilai relegius yang perlu ditanamkan pada civitas akademika 

UTM. 

Dalam pewayangan Jawa, kita mengenal sosok “Semar Badranaya”,  nama tokoh 

punakawan paling utama dalam pewayangan. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus 

penasihat para kesatria. Begitulah Prof. Ariffin, yang telah mengabdikan diri di UTM selama 11 

tahun. Waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian. Beliau rela meninggalkan UB yang tentunya 

lebih hingar bingar demi panggilan pengabdian di UTM. Layaknya Semar, Beliau selama 11 

tahun telah  mengasuh para ksatria (sivitas akademika) sehingga kini telah lahir para kesatria 

yang siap mengembangkan dan memajukan UTM. Di akhir kepemimpinannya, Beliau berhasil 

melaksanakan alih kepemimpinan dengan baik. Alhamdulillah, UTM terhindar dari peperangan 

di Kurusetra, perang saudara yang menyebabkan kebinasaan antarsaudara. Layaknya seperti 

Semar, Prof. Ariffin telah memberikan pengorbanan yang besar demi mengasuh, mengasah, dan 

mengasih para ksatria (calon pemimpin UTM). 
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Kini, berakhir sudah kebersamaan kita bersama Beliau dalam struktur organisasi UTM. 

Prof. Ariffin telah memberikan teladan bagi kita bahwa amanah yang diberikan adalah anugerah 

Allah SWT dan kepercayaan kita akan kemampuan Beliau sebagai pemimpin kita. Banyak 

prestasi yang telah Beliau berikan kepada kita. Darma bakti Beliau telah menghiasi dalam setiap 

sanubari kita. Banyak pelajaran penting dan berharga yang Beliau tanamkan kepada kita.  

Ibarat sebuah benih,  Beliau telah menanam berbagai benih dengan baik. Pastilah Beliau 

menginginkan setiap benih yang ditanam bisa tumbuh dengan baik pula. Akan tetapi, benih-

benih tersebut ada yang tumbuh dengan baik dan ada yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Kita 

tidak bisa menyalahkan Beliau yang telah menanamnya, tetapi bergantung pada kita, yaitu 

seberapa rajin kita merawat, menyiram, dan memupuk benih-benih tersebut. 

Mengakhiri tulisan ini, marilah kita renungkan kembali beberapa perkataan Beliau yang 

mampu saya simak dan saya sarikan sebagai berikut. 

Kesuksesan itu tidak terletak dan bertumpu di mana kita berdiri saat ini, tetapi  

bagaimana kita bergerak, itu  lebih penting. Untuk menjangkau kesuksesan yang 

lebih tinggi, kita harus berani mengarungi samudera, sesekali searah dengan angin, 

sesekali melawannya.  Akan tetapi,  kita harus terus berlayar dan tidak boleh hanyut. 

Orang besar selalu memiliki jiwa besar. Mereka berpikir sederhana “bahwa di dunia 

ini ada hukum kehidupan yang berlaku, yaitu jika kita tidak pernah berhenti untuk 

mencoba maka cepat atau lambat kita pasti akan sukses”. Kegagalan bukan untuk 

membuat kita berhenti, kegagalan harusnya membuat kita semakin keras untuk 

mencobanya lagi. 

 

Terimakasih Prof. Ariffin, semoga amal baik Bapak dalam mengembangkan dan 

memajukan UTM menjadi ladang pahala untuk mendapatkan kebahagian di dunia dan di akhirat 

kelak.  
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